
 

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ  
၄၈ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝး  
၁၃ စကတ္ငဘ္ာလ - ၁ ေအာက္တိဘုာလ၊ ၂၀၂၁ ခုွုႏစ္ 
အစီအစဥ္ အမတွ္ - ၄ 
ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ၏ အထူးဂ႐ုျပဳမႈ လုိအပ္ေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမ ား  

  ၂၀၂၁ ခုုွႏစ္၊ ေဖဖဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ျမန္မာုုိႏင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရး 
ဆုိင္ရာ အေျခအေနမ ားုွႏင့္ စပ္လ ဥ္း၍ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး 
ဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရုံး၏ အစီရင္ခံစာ အတြက္ ပ့ံပုိး 
အခ က္အလက္မ ား* 

  ပ့ံပုိး အခ က္အလက္ေပးေသာ စာတမ္း   

 
 
 

  

  

 * A/HRC/48/67. 
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  ၂၁ စကတ္ငဘ္ာလ ၂၀၂၁ ခုွုႏစ္  

အဂၤလပိ္ဘာသာ စကားျဖင့္သာ  
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 ၁။ အဖြင့္မိတ္ဆက္ 

၁။ ဤပံ့ပိုးစာတမ္းသည္ ၄၆ ႀကိမေ္ျမာက္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာငစ္ ီ
အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ က ္ (46/21) အရ ၄၈ ႀကိမေ္ျမာက္ ကလုသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး 
ေကာင္စီ အစည္းအေဝးတြင ္ တင္သြင္းရသည့္ အစီရငခ္ံစာ (A/HRC/48/67) အတြက္ 
အေထာက္အပံ ့ ျဖစ္ေစရန ္ အလို႔ငွာ ျပငဆ္ငေ္ရးသားထားေသာ စာတမ္း ျဖစပ္ါသည္။ 
ထိုုအစရီငခ္ံစာသည္ အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥမ္ ား အလိုက္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ က္ုွႏင့္ 
သံုးသပ္ခ က္မ ား အပါအဝင္ ေဖဖဝါရီလ ၁ ရက္၊ စစ္တပ္ အာဏာသိမ္းၿပးီခ ိန္မွ ျမနမ္ာုႏိုင္ငံ 
အတြင္း ျဖစ္ပ ကမ္ႈမ ားုွႏင့္ ဆက္စပ္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ ိဳးေဖာက္မႈမ ားအား 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။   

၂။ ဤစာတမ္းသည္ ထိုအစရီငခ္ံစာတြင ္ ပါဝငေ္သာ အေ၀ၾကာင္းအရာမ ားအား 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ ကမ္ ားျဖင့္ အေသးစတိ္ ရငွ္းလင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။  

(က) အာဏာသိမ္းမႈေၾကာင့္ ျမနမ္ာျပည္သမူ ား ေတြ႕ၾကံဳခံစားေနရမႈမ ားအား ေဖာ္ျပရန္ 
အစီရင္ခစံာအတြက္ အငတ္ာဗ  း ေျဖၾကားခ ေ့သာ ျမန္မာုုိႏင္ငံအဝမွ္းရွိ ျပည္သမူ ား၏ 
စကားစုမ ားအား ေရြးခ ယ္ေဖာ္ျပထားျခင္း။  

(ခ) ၂၀၂၁ ခုုႏွစ္၊ ေဖဖဝါရလီ ၁ ရက္ေန႔မွ ၂၀၂၁ ခုုႏွစ္၊ ဇြနလ္ကနု္ အထိ အဓိက 
ျဖစ္ရပ္မ ားအား အခ ိနက္ာလအားျဖင့္ အစီအစဥ္အလိုက္ ေဖာ္ျပျခင္း။ 

(ဂ) လမ္းေပၚထြက္ ဆုႏၵျပျခင္းုႏွင့္ လူမႈကြနရ္ကမ္ွ ဆုႏၵေဖာ္ထတု္ျခင္း စသည့္ အာဏာသမိ္းမႈ 
ဆန္႔က င္ေရး ၿငိမ္းခ မ္းစြာ ဆုႏၵျပသည့္ ပံုစံ အဆင့္ဆင့္ ေျပာငး္လ လာမႈုွႏင့္ ျမန္မာ 
လံုျခံဳေရးတပ္ဖြ ႕ဝငမ္ ား၏ တန္ျပန္ၿဖိဳခြင္းမႈမ ားအား အေသးစတိ္အား ေဖာ္ျပျခင္း။ 
ေသေစေလာက္ေသာ အငအ္ားသံုး ၿဖိဳခြင္းမႈ တိုးလာသည့္ အေျခအေနအား ျပသရန္ 
ဆုႏၵျပၿဖိဳခြင္းသည့္ အျဖစ္အပ က္ ၄ ခအုား ေျမပံုမ ားျဖင့္ အေသးစတိ္ ရွင္းလင္း 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိအုျဖစအ္ပ ကမ္ ားမွာ (၁) ရနက္ုန္ၿမိဳ႕ ေျမာကပ္ိုငး္၊ ေျမာက္ဥကလၠာပ 
ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း မတလ္ ၃ ရက္ေန႔ ၿဖိဳခြင္းမႈ၊ (၂) ရနက္ုန္ၿမိဳ႕ အေနာက္ပိငု္း၊ လိႈငသ္ာယာၿမိဳ႕နယ္ 
အတြင္း မတလ္ ၁၄ ရက္ေန႔ ၿဖိဳခြင္းမႈ၊ (၃)  ုုိႏင္ငံအဝမွ္း မတလ္ ၂၇ ရက္ေန႔၊ တပ္မေတာ္ေန႔ 
ၿဖိဳခြင္းမႈုွႏင့္ (၄) ပ ခူးၿမိဳ႕အတြင္း ဧၿပီလ ၉ ရကေ္န႔ ၿဖိဳခြင္းမႈတို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ 

(ဃ) ျမန္မာုုိႏင္ငတံြင ္ အာဏာသမိ္းၿပီးေနာက ္ ုႏိုင္င၏ံ အေရ႕ွေတာင္ပိငု္း ေဒသ၌ 
ကရင္အမ ိဳးသား လြတေ္ျမာကေ္ရး တပုွ္ႏင့္ တပမ္ေတာ္ အၾကား တိကုပ္ြ မ ား သသိသိာသာ 
ျပန္လည္ ျဖစပ္ြားလာရာ အရပသ္ား တည္ရွရိာ ေနရာမ ားအား တပ္မေတာ္မွ 
ေလေၾကာင္းတိကု္ခိကု္မႈ ရွခိ သ့ည့္ မွတ္တမ္းုွႏင့္ ထိုသို႔ ေလေၾကာင္းတိုကခ္ိုကမ္ႈေၾကာင့္ 
စာသင္ေက ာငး္ တစ္ေက ာင္း  ထိခိကု္ပ က္စီးမႈအား ၿဂိဳလ္တဓုာတ္ပံုျဖင့္ အေသးစတိ္ ေဖာ္ျပျခင္း။ 
အျပည္ျပည္ဆိငု္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒုွႏင့္ အျပည္ျပည္ဆိငု္ရာ လူသားခ င္း 
စာနာေထာကထ္ားမႈ ဥပေဒတို႔အား ခ ိဳးေဖာက္မႈ အေပၚ ဆန္းစစေ္လလ့ာရာ၌ ပံပ့ိုးေပးုုိႏင္ရန ္
အလို႔ငွာ လကန္ကက္ိုင ္ပဋပိကၡုႏွင့္ လကန္က္ကိငု္ ခုခေံတာ္လွနသ္ည့္ တည္ေနရာျပ ျမနမ္ာုႏိုင္ငံ 
ေျမပံုအား ေဖာ္ျပထားၿပီး ၎သည္ ျမနမ္ာုႏိုင္ငံအဝွမ္း ျပညသ္ူ႔ဘဝ မလံုျခံဳမႈုႏွင့္ လက္နက္ကိငု ္
အၾကမ္းဖကမ္ႈမ ား မ ားျပားလာျခင္းကို ျပသေနပါသည္။  

၃။ ဤစာတမ္းတြင ္ ျမန္မာုုိႏင္ငံ၏ မတကူြ ျပားေသာ ေဒသမ ား၌ လံုျခံဳေရး တပဖ္ြ ႕ဝငမ္ ား၏ 
အင္အားသံုး ၿဖိဳခြင္းသည့္ ပံုစံမ ားုွႏင့္ ထိုသို႔ ၿဖိဳခြင္းရာတြင္ အျပည္ျပည္ဆိငု္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး 
ဥပေဒုွႏင့္ အျပည္ျပည္ဆိငု္ရာ လသူားခ င္း စာနာေထာကထ္ားမႈ ဥပေဒတို႔အား 
ခ ိဳးေဖာက္မႈမ ားေၾကာင့္ အရပသ္ား လူထု အေပၚ သကေ္ရာက္မႈမ ားအား ဆန္းစစေ္လလ့ာျခင္း 
အားျဖင့္ အစီရင္ခစံာပါ အေၾကာင္းအရာမ ားအား ပိုမိနုားလည္ေစရန္ ပံပ့ိုးေပးပါသည္။ ယခကု ့သို႔ 
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အေသးစတိ္ အခ က္အလကမ္ ားအား တင္ျပျခင္းျဖင့္ ကလုသမဂၢ အဖြ ႕ဝင္ ုုိႏင္ငမံ ားသည ္ျမန္မာ့ 
လူ႔အခြင့္အေရး အၾကပ္အတည္းအား အေရးယူ ေဆာငရ္ြကုုိ္ႏင္ေရး ဆန္းစစ္ေလ့လာုုိႏင္ရန္ုႏွင့္ 
ျမန္မာျပညသ္လူူထုအား အားေပး ေထာက္ခုုိံႏင္ေစရန္ ဤစာတမ္းက အရငး္အျမစ္ တစ္ခအုျဖစ ္
အက ိဳးျပဳုုိႏင္လမိ့္မည္ဟု ေမွ ာ္လင့္ပါသည္။  
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 ၂။ ျမန္မာုုိႏင္ငံမွ ေျပာဆုိသံမ ား  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

   

မသက္ဆုိင္ေၾကာင္း ေၾကညာခ က္ - ေျမပုံတြင္ သုံးစြ ေဖာ္ျပထားသည့္ နယ္နိမိတ္၊ အမည္နာမမ ားုွႏင့္ တည္ေနရာမ ားအား 
ကုလသမဂၢမွ တရားဝင္ အတည္ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္ခံျခင္း မဟုတ္ေပ။ 

“လမ္းၾကားထ ကို တျခား ၇ ေယာက္န ႔ 
ကြ န္ေတာ္တို႔ ဝင္ေျပးၾကတယ္။ 
လမ္းမေပၚမာွ ဆုႏၵျပသူ ၂ ေယာက ္
ပစ္သတ္ခံရတာ ကြ နေ္တာ္ 
ေတြ႕မိတယ္။ တစ္ေယာက္က 
က ညဆ္ံ ေခါင္းမွန္ၿပီး ေသတာ။ 
ကြ န္ေတာ့္ ေဘးက 
တစ္ေယာကက္ေတာ့ က ည္ 
ေက ာမွန္ၿပီး ေသတယ။္ 
ကြ န္ေတာ္တို႔မွာ ဘာလက္နက္မ ွ
မရိွဘူး။ ၾကံဳရတ  ့အျဖစ္အပ က္က 
မ က္လံုးထ က မထြကဘ္ူး၊ 
ျဖစ္ခ ့တာေတြကို ေျပာလို႔လည္း 
မထြကဘ္းူ။ ဒါေပမယ့္ ဘာပ ျဖစ္ျဖစ္ 
ကြ န္ေတာ္ ဒါေတြကို အၿမ  
ေျပာျပေနမယ္။ ုႏိုင္ငံတကာက ဒါေတြ 
သိကိသုိရမယ္။”  
 

“အေလာင္း သြားေကာက္ေတာ့ ၁၉ 
ေလာင္း ေလာက္ေတြ႕ခ ့တယ္။ စစ္တပ္ 
အနားမွာ အေလာင္းေတြ ရွိဦးမယ္၊ 
ဒါေပမယ့္ ကြ န္ေတာ္တို႔ မသြားရ ဘူး။ 
ကြ န္ေတာ္ ၈ ေလာင္း ေကာက္ခ ့တယ္။ ၆ 
ေလာင္းမွာ ေခါင္းက ည္သင့္ရာေတြန ႔။”  

စစ္ကိုင္းမွ ရြာသားတစ္ဦး 
 

“စစ္တပ္က စားနပ္ရိကၡာ 
သယ္ပုိ႔တာေတြ ခြင့္မျပဳဘူး။ 
သူတုိ႔က စားနပ္ရိကၡာ 
သယ္လာတာ ေတြ႕ရင္ 
မီးရိႈ႕တတ္တယ္။ 
လူနာတင္ယာဥ္ကိုေတာင္ 
သူတို႔ ျပႆနာ ရွာတယ္။ 
လူေတြက ေတာထ ကေန 
ပုန္းခိုရင္း ရြာထ  ဝင္လာၿပီး 
အစားအစာ ယူၿပီး ေတာထ  
ျပန္သြားရတယ္။ စစ္သားေတြ 
ရြာထ မွာ ပုန္းေနၿပီး 
ရြာသားေတြကို ေတြ႕ရင္ 
ေသနတ္န ႔ ပစ္တယ္။”   
 
ကယားျပည္နယ္မွ ရြာသားတစ္ဦး  

 

“ကရင္လူမ ိဳးအေနန ႔ 
ကြ န္မတို႔ကို လူသား အျဖစ္ 
အသိအမွတ္ျပဳ ခံခ င္ပါတယ္။” 
ကရင္ျပည္နယ္မ ွIDP တစ္ဦး 

“သူတို႔ အိမ္ထ  ဝင္လာၿပီး သူ႔ကို ရွာၾကတယ္။ 
ေဘးအိမ္ေတြကိုလည္း ရွာၾကတယ္။ ‘ငါတို႔ 
မင္းကို ရွာမေတြ႕ရင္ မင္းမိန္းမန ႔ မိသားစုကို 
ဓားစာခံ ဖမ္းသြားမယ္’လုိ႔လည္း သူတုိ႔ 
ေအာ္ေနတယ္။”  

အဖမ္းခံရသူ တစ္ဦး၏ ေဆြမ ိဳး 
 

“ျမန္မာျပည္သူေတြကို 
လစ္လ  မရႈပါန ႔။ သူတို႔ 
အားေပးပံ့ပိုးမႈေတြ လိုေနပါတယ္။ 
အထိေရာက္ဆံုးနည္းန ႔ 
တတ္ုုိႏင္တ ့ဘက္က သူတုိ႔ကုိ 
ေက းဇူးျပဳၿပီး ကူညီေပးၾကပါ။”  

CDM ဆရာမတစ္ဦး  

“ေက ာင္းသားေတြက စစ္တပ္ကိ ု
ဆုႏၵျပဆန္႔က င္ၾကတာေၾကာင့္ တပ္ကလညး္ 
သူတို႔ကိ ု႐ိုက္ုွႏက္ၿပီး ထရပ္ကားေပၚ 
တင္သြားၾကတယ္။ သတူို႔ကို အက ဥ္းေထာငထ္  
ဖမ္းေခၚသြားတယ္လို႔ ကြ န္ေတာ္ ထငတ္ယ္။ 
ဒါေပမယ့္ သတူို႔ မိသားစုဝင္ေတြက  
ဒါေတြ မသိၾကေသးဘးူ။ ကြ န္ေတာ္ သတူို႔ 
အတြက္ စိးုရိမ္မိတယ္။” 
မြန္ျပည္နယ္မွ ဆုႏၵျပ ေခါင္းေဆာင ္တစ္ဥးီ 

“အခုလက္ရွိ အခ ိန္မွာ အရမ္း 
ခက္ခ ေနလို႔ ကုလသမဂၢရ ႕ 
ပံ့ပိုးမႈကို ရခ င္ပါတယ္။” 

အသတ္ခံရေသာ 
ကေလးတစ္ဦး၏ မိသားစုဝင္  

“အဖမ္းခံရမွာ စိုးရိမ္ၿပီး ညဆို လူေတြ 
အိပ္မရ ၾကဘူး။ အခုဆိုရင္ စစ္တပ္က လူေတြကို 
ဖမ္းဆီး၊ ုႏွိပ္စက္၊ သတ္ျဖတ္တာေတြ လုပ္ေနၿပီ။ 
ုႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝန္းက ဒါေတြကို သိျမင္ၿပီး 
ျပည္သူေတြကို ကူညီပါဖို႔ ေမွ ာ္လင့္ပါတယ္။” 

ကခ င္ျပည္နယ္မွ ဘာသာေရး 
ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး  

 

“တခ ိဳ႕ စစသ္ားေတြက စုုိႏက္ပါန ႔ 
ပစ္ၾကလို႔ လူေတြ က ည္သင့္ခ ့တယ္။ 
ပထမဆံုး ကြ န္ေတာ့္ အေရွ႕က လကူ 
က ညသ္င့္သြားတယ္။ သူ ကြ န္ေတာ့္ 
အေပၚ လ က လာၿပီး ကြ န္ေတာ့္ 
အက ်ႌမွာ သူ႔ေသြးေတြ ရႊ ကုန္တယ္။” 
 
ရွမ္းျပည္နယ္မ ွဆုႏၵျပသူ တစ္ဦး  
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၃။  အဓိက အျဖစ္အပ က္မ ားအား အခ ိန္ကာလအလုိက္ ေဖာ္ျပျခင္း  

nts 

Alskdfjlskdjlksjdf 
F 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

၁ ေဖဖဝါရ ီ- ျမန္မာ့ (“တပ္မေတာ္”) ကာကြယ္ေရး 
ဦးစီးခ ဳပ္သည္ အရပ္သား အစိုးရအား ဖယ္ရွားကာ 
ုႏိုင္ငံ့ ေခါင္းေဆာင္မ ား၊ ရာေပါင္းမ ားစြာေသာ 
လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ ားအား ဖမ္းဆီး 
ထိန္းသိမ္းကာ ုႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ ဳပ္ေရး အာဏာ၊ 
ဥပေဒျပဳ အာဏာုႏွင့္ တရား စီရင္မႈ အာဏာ 
စသည့္ အာဏာ အားလံုးကို မိမိကိုယ္ကို 
အပ္ုႏွင္းသည္။  

ုႏိုင္ငံအဝွမ္း အင္တာနက္ ျဖတ္ေတာက္ခ ့သည္။ 

 

၂ ေဖဖဝါရ ီ - တပမ္ေတာ္သည္ ုႏိုင္ငံေတာ္ စီမံအုပ္ခ ဳပ္ေရး 
ေကာင္စီ (SAC) ကို ဖြ ႕စည္းခ ့ကာ ဝန္ႀကီးေနရာမ ားအား 
ခန္႔အပ္သည္။  

 

၃ ေဖဖဝါရ ီ - ပို႔ေဆာင္ေရးုႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး 
ဝန္ႀကီးဌာနက Facebook အသံုးျပဳခြင့္ ၃ ရက္ 
ပိတ္ရန္ ၫႊန္ၾကားသည္။ ထိုသို႔ အသံုးျပဳခြင့္ 
ပိတ္သည့္ ကာလကို ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္ေန႔ အထိ 
တိုးျမႇင့္ခ ့သည္။   

 

ေဖဖဝါရီလ 

၅ ေဖဖဝါရ ီ- အမ ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြ ႕ခ ဳပ္ (NLD) ပါတီမွ 
ေရြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ ားသည္ 
ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳ ေကာ္မတီ (CRPH) 
အား ဖြ ႕စည္းသည္။ 

 

၆ ေဖဖဝါရ ီ- တုုိႏင္ငံလံုး ၄၈ နာရီၾကာ အင္တာနက္ 
ျပတ္ေတာက္သည္။  

၈ ေဖဖဝါရ ီ- စစ္တပ္ပိုင္ ျမန္မာ့ အသံုႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ 
“ုႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေရးုႏွင့္ ၿငိမ္းခ မ္းသာယာေရး၊ 
ျပည္သူမ ား၏ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးုႏွင့္ တရားဥပေဒ 
စိုးမိုးေရးအား ေုႏွာင့္ယွက္ဖ က္ဆီးလွ င္ ဥပေဒအရ 
အေရးယူမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း” ေၾကညာခ ့ကာ အာဏာသိမ္းမႈ 
ဆန္႔က င္ဆုႏၵျပသူမ ားအား သတိေပးခ ့သည္။ 

စစ္တပ္က “ပုဒ္မ ၁၄၄” အား ထုတ္ျပန္ခ ့ကာ “တရားမဝင္ 
စုေဝးျခင္း၊ မိန္႔ခြန္းေျပျခင္း၊ ယာဥ္ သို႔မဟုတ္ လူအားျဖင့္ ဆုႏၵျပ 
လွည့္လည္ျခင္း၊ ဆုႏၵျပျခင္း၊ ဖ က္ဆီးျခင္းုွႏင္ ့အၾကမ္းဖက္ 
လုပ္ရပ္မ ား”အား တားဆီးပိတ္ပင္ေၾကာင္း ေၾကညာၿပီး လူ ၅ 
ဦးထက္ ပို၍ စုေဝးျခင္း မျပဳရန္ုႏွင့္ ည ၈ နာရီမွ နံနက္ ၄ နာရီ 
အထိ ညမထြက္ရ အမိန္႔ကို ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္၊ 
ဧရာဝတီ၊ မေကြး၊ မုႏၲေလး၊ စကိုင္း၊ တနသၤာရီုႏွင့္ ရန္ကုန္ 
တုိင္းေဒသႀကီးမ ား အျပင္ ကခ င္၊ ကယား၊ ကရင၊္ မြန္ုွႏင့္ ရွမ္း 
ျပည္နယ္မ ားတြင္ ထုတ္ျပန္သည္။ 

၉ ေဖဖဝါရ ီ - ေနျပည္ေတာ္၌ က ည္အစစ္ျဖင့္ 
ပစ္ခတ္ုႏွိမ္နင္းသည္။ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ အမ ိဳးသမီး 
လူငယ္ ဆုႏၵျပသူ တစ္ဦး ေသဆံုးသည္။ 

 

၁၃ ေဖဖဝါရ ီ- ုုိႏင္ငံသားမ ား၏ Privacy ုႏွင့္ 
လံုျခံဳေရးအား ကာကြယ္ေပးထားေသာ ဥပေဒ 
(LPPSC) အား ပယ္ဖ က္သည္။ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ 
ေက းရြာအုပ္စု အုပ္ခ ဳပ္ေရး ဥပေဒ (WVTAL) 
မ ားအား ျပင္ဆင္သည္။   
 

၁၄ ေဖဖဝါရ ီ - ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒ (PC) ုႏွင့္ ရာဇဝတ္ 
က င့္ထံုး ဥပေဒ (CPC) တို႔အား ျပင္ဆင္သည္။ 

 

 ၂၀ ေဖဖဝါရ ီ - တစ္ုႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စ ေရး 
သေဘာတူ စာခ ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိးုထားေသာ 
တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္မ ားက (CDM) လႈပ္ရွားမႈအား 
ပံ့ပိုးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။  

 

 

၁၅ ေဖဖဝါရ ီ - ညသန္းေခါင္ယံ အခ ိန္ ၁ နာရီမွ 
နံနက္ ၉ နာရီ အထိ ုႏိုင္ငံအဝွမ္း အင္တာနက္ 
ျဖတ္ေတာက္မႈအား စတင္သည္။ 

အီလက္ထေရာနစ္ ဥပေဒ (ETL) အား 
ျပင္ဆင္သည္။ 

၁၂ ေဖဖဝါရ ီ - လြတ္ၿငိမ္းခ မ္းသာခြင့္ျဖင့္ 
အက ဥ္းသား ၂၃,၃၆၉ ဦး လြတ္ေျမာက္လာသည္။ 

 

အၾကမ္းမဖက္ အာဏာဖီဆန္ေရး လႈပ္ရွားမႈ (CDM) 
စတင္သည္။  

 

(SAC) သည္ (NLD) ခန္႔အပ္ထားေသာ တရားလႊတ္ေတာ္ 
တရားသူႀကီးခ ဳပ္ ၄ ဦးအား တာဝန္မွ ရပ္စ ကာ တရားသူႀကီးခ ဳပ္ 
၂ ဦးခန္႔အပ္သည္။  

 

ုႏိုင္ငံအဝွမ္း ၿငိမ္းခ မ္းစြာ ဆုႏၵျပမႈမ ား စတင္သည္။  

 

၂၉ ႀကိမ္ေျမာက္ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ အထူး 
အစည္းအေဝးအား က င္းပကာ ျမန္မာုႏိုင္ငံ၏ 
လူ႔အခြင့္အေရး အၾကပ္အတည္းအား ေဆြးေုႏြးၿပီး 
အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ က္ (S-29/1) ကုိ 
ခ မွတ္သည္။  

 

 

၂၁ ေဖဖဝါရ ီ- အေထြေထြ သပိတ္ စတင္သည္။  
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၂၄ ဧၿပ ီ - အေရွ႕ေတာင္ အာရွုႏိုင္ငံမ ား အသင္း၊ (ASEAN) 
အာဆီယံ ုႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ ား ဂ ာကာတာ၌ ေတြ႕ဆံုခ ့ကာ 
ဘံုသေဘာတူညီခ က္ ၅ ခ က္ ရရွိခ ့သည္။ 

 

၂၇ ဧၿပ ီ- ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ 
ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈမ ား ရွိသည္။ 

၃ မတ္ - ေျမာက္ဥကၠလာပ ၿဖိဳခြင္းမႈ။ 
၈ မတ္ - (SAC) သည္ (DVB), ေခတ္သစ္ မီဒီယာ၊ မဇၥိ မ 
မီဒီယာ၊ ျမန္မာေနာင္းုႏွင့္ (7Day) မီဒီယာမ ားအား 
လုိင္စင္႐ုတ္သိမ္းခ ့သည္။ 

၁၁ မတ္ - ကခ င္ျပည္နယ္ အတြင္း တိုက္ပြ မ ား 
ျပန္လည္ စတင္လာသည္။  

၁၄ မတ္ - လိႈင္သာယာ ၿဖိဳခြင္းမႈ  

 ၁၅ မတ္ - စစ္အုပ္ခ ဳပ္ေရး ဥပေဒအား 
ရန္ကုန္တိုင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၆ ခုတြင္ ေၾကညာသည္။ 

ုႏိုင္ငံအဝွမ္း မိုဘိုင္း အင္တာနက္ 
ျပတ္ေတာက္သည္။ 

၁၇ မတ္ - (CRPH) က (SAC) သည္ အၾကမ္းဖက္ 
အဖြ ႕အစည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာကၿပီး တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္ အဖြ ႕အစည္း အားလံုးအား “မတရား 
အသင္း”မွ ပယ္ဖ က္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။  

 
 

၁၈ မတ္ - အမ ားသံုး (Wifi) အင္တာနက္လိုင္းအား 
ျဖတ္ေတာက္လိုက္သည္။ 

၂၂ မတ္ - (SAC) သည္ (CRPH) အား 
မတရားအသင္း ဥပေဒ အရ 
မတရားအသင္းေၾကညာသည္။ 

၂၄ မတ္ - (SAC) သည္ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ 
ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားသူ ၆၂၈ ဦးအား ျပန္လႊတ္ေပးခ ့သည္။ 

၂၇ မတ္ - တပ္မေတာ္ေန႔ ၿဖိဳခြင္းမႈ။ ကရင္ျပည္နယ္ 
အတြင္း ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈမ ား စတင္သည္။ ၃၁ မတ္ - (CRPH) သည္ ၂၀၀၈ ဖြ ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအား 

ဖ က္သိမ္းေၾကာင္း ေၾကညာၿပီး ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ 
ပဋိညာဥ္အား ထုတ္ျပန္သည္။ 

၂ ဧၿပ ီ- အထိုင ္ႀကိဳးမ ့ အင္တာနက္အား 
ျဖတ္ေတာက္သည္။ ၉ ဧၿပ ီ- ပ ခူး ၿဖိဳခြင္းမႈ။ 

၁၆ ဧၿပ ီ- (CRPH) သည္ အမ ိဳးသား ညီၫြတ္ေရး 
အစိုးရ (NUG) အား ဖြ ႕စည္းၿပီး ယာယီ ျပည္ေထာင္စု 
ဝန္ႀကီးမ ား ခန္႔အပ္မႈကို စတင္ ေဆာင္ရြက္သည္။ 

၃၀ ဧၿပ ီ- ညစဥ္ အင္တာနက္ ျဖတ္ေတာက္မႈုႏွင့္ 
မိုဘိုင္း အင္တာနက္ ျပန္ဖြင့္ေပးကာ ခြင့္ျပဳသည့္ 
(Applications) မ ား အသံုးျပဳုႏိုင္သည္။  

၁၇ ဧၿပ ီ- (ဗမာ ုွႏစ္သစ္ကူး) သၾကၤန္ကာလတြင ္အက ဥ္းသား 
၂၃,၁၈၄ ဦးအား လႊတ္ေပးသည္။  

 

စစ္တပ္၏ အၾကမ္းဖက္မႈမွ ကာကြယ္ရန္ တစ္ဦးခ င္း ျဖစ္ေစ၊ 
အုပ္စုလိုက္ ျဖစ္ေစ ခုခံကာကြယ္ျခင္းသည္ ရာဇဝတ္မႈ 
မေျမာက္ေၾကာင္း (CRPH) ေၾကညာသည္။   

မတ္လ 

၂၈ ဧၿပ ီ- မိုဘိုင္း အင္တာနက္ သံုးစြ ခြင့္အား ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ 
ေငြေၾကးလုပ္ငန္းုႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ (Applications) 
မ ား အတြက္ ျပန္လည္ ခြင့္ျပဳသည္။ 

ဧၿပီလ 
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၁၈ ဇြန ္- ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံ၌ ျမန္မာုုိႏင္ငံ 
ဆိုင္ရာ အေျခအေနမ ား အေပၚ ဆံုးျဖတ္ခ က္ 
(A/75/L.85/Rev.1) အား ခ မွတ္လိုက္သည္။ 

 

၅ ေမ - (NUG) သည္ ျပည္သူ႔ ကာကြယ္ေရး တပ္ 
(PDF) အား ဖြ ႕စည္းေၾကာင္း ေၾကညာသည္။   
 

၆ ေမ - အထိုင္ ႀကိဳးမ ့ အင္တာနက္ သံုးစြ မႈအား 
ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ေငြေၾကးလုပ္ငန္းုႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း 
ဆိုင္ရာ (Applicatoins) မ ား အတြက္ ျပန္လည္ 
ခြင့္ျပဳလိုက္သည္။  

 

၈ ေမ - (SAC) သည္ (CRPH)၊ (NUG)၊ (PDF) 
ုႏွင့္တကြ ၎တို႔၏ လက္ေအာက္ခံ အဖြ ႕မ ား 
အားလံုးကို အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ က္ေရး ဥပေဒ 
အရ အၾကမ္းဖက္ အဖြ ႕အစည္း အျဖစ္ 
ေၾကညာသတ္မွတ္သည္။ 

 

၁၀ ေမ - ဥပေဒ ဆိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရး ဥပေဒအား 
ျပင္ဆင္ခ ့သည္။  

 
၁၃ ေမ - (SAC) သည္ ခ င္းျပည္နယ္၊ မင္းတပ္ၿမိဳ႕၌ 
စစ္အုပ္ခ ဳပ္ေရး ဥပေဒ ေၾကညာလိုက္သည္။  

 

၁၈ ေမ - (NUG) သည္ ဖက္ဒရယ္ ဖြ ႕စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္း ေရးဆြ မႈအေပၚ ႀကီးၾကပ္ရန္ 
ဖက္ဒရယ္ ဖြ ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေရးရာ 
ေကာ္မရွင္အား ဖြ ႕စည္းလုိက္သည္။  

 

၂၀ ေမ - ကယားျပည္နယ္ အတြင္း တိုက္ပြ မ ား ဆက္လက္ 
စတင္ ျဖစ္ပြားသည္။  

ဇြန္လ 

၁ ဇြန ္- (SAC) သည္ စာသင္ေက ာင္းမ ား အားလံုး 
ျပန္ဖြင့္သည္။ 

 

၄ ဇြန ္- အာဆီယံ (ASEAN) အေထြေထြ အတြင္းေရးမ းခ ဳပ္ုႏွင့္ 
ဘ႐ူုုိႏင္း ုုိႏင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ပါဝင္သည့္ အာဆီယံ 
ကုိယ္စားလွယ္ အဖြ ႕သည္ ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ 
ဘံုသေဘာတူညီခ က္ ၅ ခ က္ုွႏင့္ ဆက္စပ္၍ ျမန္မာုႏိုင္ငံ 
အေရး အာဆီယံ၏ အထူး ကိုယ္စားလွယ္ ခန္႔အပ္ေရး အတြက္ 
တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ ဳပ္ုႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္၌ 
ေတြ႕ဆံုသည္။ (လက္ရွိအခ ိန္တြင္ အာဆီယံ ဥကၠ႒ုႏွင့္ 
အာဆီယံ အတြင္းေရးမ းခ ဳပ္မွာ ဘ႐ူုႏိုင္း ုႏိုင္ငံမွ ျဖစ္သည္။) 

 

၃ ဇြန ္- (NUG) သည္ ႐ိုဟင္ဂ ာုႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ 
မူဝါဒေရးရာ ရပ္တည္ခ က္ စာတမ္း တစ္ေစာင္အား 
ထုတ္ျပန္သည္။  

 
၇ ဇြန ္- (NUG) သည္ တပ္မေတာ္ုႏွင့္ အေပါင္းအပါ 
အဖြ ႕အစည္းမ ားအား အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ က္ေရး 
ဥပေဒအရ အၾကမ္းဖက္ အဖြ ႕အစည္း အျဖစ္ 
ေၾကညာသည္။  

 

၃၀ ဇြန ္- (SAC) သည္ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း 
အက ဥ္းသား ၂,၂၉၆ ဦးအား လႊတ္ေပးလိုက္သည္။  

 

ေမလ 
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၄။ အာဏာသိမ္းမႈ ဆန္႔က င္ေရး ၿငိမ္းခ မ္းစြာ ဆုႏၵျပမႈုွႏင့္ ခုခံေတာ္လွန္မႈအား ျမန္မာ 
လုံျခံဳေရး တပ္ဖြ ႕ဝင္မ ား၏ ၿဖိဳခြင္းမႈ 

 
၄။ ေဖဖဝါရလီ၊ စစ္တပ္ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္တြင္ မ ားစြာေသာ ျပည္သူလထူုသည ္
ၿငိမ္းခ မး္စြာ ဆုႏၵျပျခင္း၊ ေနအိမုွ္ႏင့္ အြနလ္ိုင္းမွ ဆုႏၵထုတေ္ဖာ္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူတို႔၏ 
သတင္းစကားမ ားသည္ နယစ္ည္းမျခား ျပန္႔ုႏွံ႔သြားခ သ့လိ ု လမး္မေပၚ၌ ႀကီးမားလစွြာေသာ 
လူထုအရြယ္အစားုွႏင့္ ဆုႏၵေဖာ္ထုတ္ရာ၌ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ ရွိေသာေၾကာင့္ ကမာၻတဝမွ္း 
အံ့အားသင့္ အာရံုစိုက္ျခင္း ခံရသည္။ အေစာပိုင္းကာလမ ွ စ၍ ုိႏုင္ငံအဝွမ္းရွိ 
အိမ္ေထာင္စမု ားသည္ အစဥအ္လာအရ မေကာင္းဆိုးဝါး ုွႏင္သည့္ အယအူဆေပၚ အေျခခေံသာ 
သံပံုးတီး လႈပရ္ွားမႈအား တေျပးညီ ညစဥည္တိုင္း ေဆာင္ရြက္ခ သ့ည္။ ထိုသို႔ သံပံုးတီး 
လႈပရ္ွားမႈသည ္ လေပါငး္မ ားစြာ ၾကာျမင့္ခ က့ာ စစတ္ပ၏္ လုပ္ရပ္မ ားအား စဥဆ္ကမ္ျပတ္ 
ဆန္႔က ငသ္ည့္ သေကၤတအျဖစ္ ျပသခ ့သည္။   

၅။ ၿငိမ္းခ မး္စြာ ဆုႏၵျပမႈမ ားသည္ ျမန္မာုုိႏင္ငတံလႊား လမ္းမထက္တြင္ က ယက္ ယ္ျပန္႔ျပန္႔ 
ျဖစ္ေပၚခ ့ၿပီး အစိုးရဆန္႔က ငသ္ည့္ ဆုႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ ားကိလုည္း အုႏုပညာ လကရ္ာေျမာက္စြာ 
ျပသခ ့ၾကသည။္ ဒီမိုကေရစအီေရး အားေပးေထာက္ခသံည့္ ေဆာငပ္ုဒမ္ ား၊ ဆုႏၵျပသမူ ား၏ 
ဝတစ္ားဆငယ္င္မႈမ ားုွႏင့္ အာဏာသိမ္းမႈ ဆန္႔က င္ေရး ပံုကားခ ပ္မ ားတို႔သည္ 
ျမန္မာျပညသ္မူ ား၏ တစတိ္တဝမ္းတည္း ရွိမႈကို ျပသခ ့သည္။ အုႏုပညာဆနဆ္န ္
ဆန္႔က ငဆ္ုႏၵျပရန္ ဖိတေ္ခၚသည့္ ကမ္းပနိ္း လႈပ္ရွားမႈမ ားေၾကာင့္ အုုႏပညာေျမာကေ္သာ 
ဆုႏၵျပမႈမ ား ထြန္းကားလာသလိ ုဆုႏၵျပသူမ ား တေျပးညလီကခ္ံသည့္ လက္သံုးေခ ာင္းေထာင္ 
ဆုႏၵျပေသာ  အုုႏပညာ လကရ္ာမ ားအား ျမငေ္တြ႕လာရၿပီး (လကသ္ံုးေခ ာင္းေထာင္ျခင္း) 
“#ThreeFinger”၊ (အုုႏပညာအားျဖင့္ တြန္းလွန္ျခင္း) “FightWithArt” ုွႏင့္ (ျမန္မာျပညမ္ွာ 
ဘာျဖစေ္နသနည္း) “#WhatsHappeningInMyanmar” စသည့္ Hashtags (#) မ ားျဖင့္ 
လူမႈကြနရ္ကတ္ြင္ ပို႔တင္ၾက၊ ေဝမွ ၾကပါသည္။ (မည္သူမည္ဝါ မေဖာ္ျပထားသည့္ 
ထိုအုုႏပညာရွငမ္ ား၏ ေဖာ္ျပပါ အုုႏပညာလက္ရာ ပံုစံမ ားအား ေအာကတ္ြင္ ၾကည့္ုုိႏငပ္ါသည္။) 
ဂီတအုုႏပညာရငွ္မ ားလည္း ဆုႏၵေဖာ္ထုတသ္ည္ ့ ေတးသခီ ငး္မ ား စပဆ္ိုၾကၿပီး လမ္းမထကုွ္ႏင့္ 
အြန္လိငု္းေပၚတြင္ ေတးသ႐ပု္ေဖာ္မႈမ ား ရွသိလိ ုအာဏာသိမ္းမႈ ဆန္႔က င္ရး ကဗ ာမ ားကိုလည္း 
စပဆ္ိုဖတ္ၾကားခ ့ၾကသည္။ ထိသုို႔ အုုႏပညာေျမာကစ္ြာ သ႐ပု္ျပ ဆုႏၵထုတေ္ဖာ္မႈမ ားသည္ ဆုႏၵျပ 
လႈပရ္ွားမႈအား အေရာငအ္ေသြး စံုလငေ္သာ ပတ္ဝန္းက င ္ တစခ္ုကို ဖန္တီးခ ့ကာ 
ဆုႏၵျပပြ မ ားအား ကမာၻသိေအာင္ ထတု္လႊင့္ုႏိုငခ္ ့သည္။  

၆။ လူငယ္မ ားသည္လည္း အြနလ္ိုင္းတြင္ စိတလ္ႈပရ္ွားဖြယရ္ာ၊ ဟာသေုႏွာသည့္ (Memes) 
ဓာတပ္ံုုႏွင့္ ဗီဒီယိုမ ားအား အစဥတ္စိကု္ ေဝမွ ၾကကာ ၎တို႔အား လူၾကည့္မ ားသည္။ လူငယ ္
မ ိဳးဆကသ္စမ္ ားသည္ စစတ္ပ္ အာဏာပိငုမ္ ားအား အတိကု္အခံျပဳ ဆန္႔က င္ေဝဖန္မႈမ ားကို 
တကတ္က္ႂကြႂကြ ပါဝင္လပု္ေဆာငေ္နသလို တခါတရံ ဥးီေဆာငဥ္ီးရြက္ျပဳေနေၾကာငး္ အထကပ္ါ 
အျဖစ္အပ က္မ ားက ၫႊန္ျပေနသည္။  

၇။ ဆုႏၵျပရာတြင ္ တီထြငဆ္နး္သစမ္ႈ ရွိျခငး္သည္ ျမန္မာလူမ ိဳးတို႔၏ ယဥ္ေက းမႈ 
အစဥအ္လာလည္း ျဖစ္သည္။ ဥပမာ၊ “လံုခ ည/္ ထမနိ္ သပိတ္” ဟု ေခၚေသာ ဆုႏၵျပမႈတြင္ 
လံုခ ည ္ အမ ိဳးအစားျဖစ္ေသာ ထမနိ္ ဟု ေခၚသည့္ အမ ိဳးသမီးမ ား ႐ိုးရာအရ ဝတ္ဆငသ္ည့္ 
အဝတစ္မ ားကိ ု ၿမိဳ႕၊ ရပ္ကြက ္ အဝငဝ္မ ားတြင္ ခ တိ္ထားၾကသည္။ ထံုးတမး္အစဥအ္လာအရ 
အမ ိဳးသမီး အဝတအ္စားေအာက္ ျဖတသ္ြားေသာ အမ ိဳးသားမ ားသည္ ဘနု္းနမိ့္သည္၊ 
ကံမေကာင္းတတ္ဟု အယရူွသိည္ကို ထငဟ္ပသ္ည့္ သပိတမ္ ိဳး ျဖစသ္ည္။ အခ ိဳ႕ေသာ 
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ေနရာမ ားတြင ္ လံုျခံဳေရး တပဖ္ြ ႕ဝငမ္ ားသည္ ထို႐ိုးရာ အယူအဆေၾကာင့္ ထမနိတ္န္းမ ား 
ေအာက္မွ မျဖတ္သြားလိခု ့ၾကေပ။ အခ ိဳ႕ေသာ ဆုႏၵျပပြ မ ားတြင္ (R2P) ဟု ေရးသားထားေသာ 
ကဒ္ျပားမ ားကိ ုအခ ိဳ႕က ကိငုေ္ဆာင္ထားကာ ၎မွာ “လမူ ိဳးသုဥ္း သုတသ္ငမ္ႈ၊ စစ္ရာဇဝတမ္ႈ၊ 
လူမ ိဳးစု ေပ ာက္ကြယ္ေစျခင္းုွႏင့္ လူသားျဖစ္တညမ္ႈကို ဆန္႔က င္ေသာ ရာဇဝတမ္ႈမ ားမ ွ
အရပသ္ားလထူုအား ကာကြယေ္ရး အကူအညီေပးရန”္ုွႏင့္ “ုုိႏင္ငံ အစိုးရ အာဏာပိုငမ္ ားက 
၎တို႔၏ ျပည္သူလထူုကိ ု ကာကြယ္ေပးေရး ပ က္ကြက္သည့္ အေျခအေန၌” အေရးယူ 
ေဆာင္ရြကေ္ပးရန္ အျပည္ျပည္ဆိုငရ္ာ အသိုင္းအဝနး္၌ တာဝန္ရွသိညဟ္ု သတင္းစကား 
ေပးၾကသည္။1 

၈။ လုံုျခံဳေရး တပ္ဖြ ႕ဝင္မ ားသည္ ဆုႏၵျပသမူ ားအား ၿဖိဳခြင္းရန္ ေသေစေလာက္ေသာ 
အင္အားသံုး ၿဖိဳခြင္းမႈ တိုးျမင့္လာသညုွ္ႏင့္ အညီ ဆန္႔က င္ဆုႏၵျပပြ မ ားသည္လည္း သ႐ပု္ေဖာ္ 
ေတာင္းဆိုသည့္ ပံုစံထက ္ သေကၤတ သေဘာေဆာငေ္သာ အေျခအေနသို႔ ဆင့္က  
ေျပာင္းလ လာသည္။ ဥပမာ တစခ္ုကို ၾကည့္လွ င္ “ေသြးသပိတ္” ဟု ေခၚေသာ ဆုႏၵထုတေ္ဖာ္မႈ၌ 
အာဏာသိမ္းမႈ ဆန္႔က င္ဆုႏၵျပသူမ ားသည္ အမ ားျပညသ္ူ သြားလာသည့္ ေနရာမ ားတြင္ 
အနီေရာင္ ေဆးမႈတ္ျခင္းျဖင့္ လံုျခံဳေရး တပဖ္ြ ႕ဝငမ္ ားေၾကာင့္ အသတခ္ံရေသာ ဆုႏၵျပသူမ ား၏ 
ေသြးကို သေကၤတအျဖစ္ ကိုယစ္ားျပဳခ သ့လို ၎တို႔၏ ဆန္႔က ငလ္ိုသည့္ စိတဓ္ာတက္ိုလည္း 
ျပသခ သ့ည္။ ဆုႏၵျပသည့္ ေနာက္တစ္နညး္မာွ ဆုႏၵျပသူမ ားသည္ ဆုႏၵျပ ေဆာငပ္ုဒက္ဒမ္ ားအား 
လူကိယု္တိငု ္ မဟတု္ဘ  အ႐ုပမ္ ားအား ကိငု္ေဆာငသ္ည့္ နည္း ျဖစ္သည္။ 
ေအာက္ေဖာ္ျပထားသည့္ အျဖစ္အပ က္မ ားအရ ဆုႏၵျပသမူ ားသည္ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြ ႕ဝငမ္ ားအား 
တိမ္းေရွာငရ္ွားရန္ အလို႔ငွာ “လွ ပ္တျပတန္ည္း”ျဖင့္ ဆုႏၵျပျခင္းအား မနက္ေစာေစာ သို႔မဟတု္ 
ညေနေုႏွာင္းပိငုး္တြင္ စစီဥ္ျပဳလုပခ္ ့ၾကသည္။ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြ ႕ဝငမ္ ား၏ အၾကမး္ဖက္ 
လုပရ္ပမ္ ားအား တံု႔ျပန္ရငဆ္ိငု္သည့္ အေနျဖင့္ ဆုႏၵျပပြ မ ားသည္ ဆန္းသစတ္ီထြင္မႈျဖင့္ 
ဆုႏၵျပသည့္ ပံုစမံွ အသြင္ေျပာငး္သြားခ ့ေၾကာင္း ျမင္ေတြ႕ုုိႏင္ပါသည္။  

၉။ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပသည့္ အပိငု္းခြ မ ား၌ မတလ္ုွႏင့္ ဧၿပီလဆန္း အတြင္း ျဖစပ္ က္ခ ေ့သာ 
အျဖစ္အပ က ္ ၄ ခုကို အေသးစတိ္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုအျဖစအ္ပ က္ ၄ ခုမာွ 
ေျမာကဥ္ကၠလာပ၊ လိႈငသ္ာယာ၊ တပမ္ေတာ္ေန႔ ုွႏင့္ ပ ခူးတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ 
ထိုအျဖစအ္ပ က္မ ားအရ စစတ္ပ္ အာဏာပိငု္မ ားအား ၿငိမ္းခ မ္းစြာ ဆုႏၵျပသူမ ားကို လံုျခံဳေရး 
တပဖ္ြ ႕က ၿဖိဳခြင္းရာတြင္ ဆုႏၵျပသူ ရာေပါင္းမ ားစြာ တရားလက္လြတ္ အသတခ္ံခ ့ရသလို 
ထိခိကု္ဒဏရ္ာ ရေစခ ့ေသာေၾကာင့္ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြ ႕ဝင္မ ားသည ္ ေသေစေလာကေ္သာ 
နည္းဗ  ဟာမ ားျဖင့္ ၿဖိဳခြင္းခ ေ့ၾကာင္းရွငး္လင္းစြာ ျပသေနသည္။  

 

 

 

 

  

 1 A/RES/60/1 2005 World Summit Outcome, အပိုဒ္ ၁၃၉ အား ၾကည့္ပါ။ 
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  က။ ေျမာက္ဥကၠလာပ ၿမိဳ ႕နယ္၊ ရနကု္နၿ္မိဳ ႕ ေျမာက္ပိငုး္ (၃ မတ္လ ၂၀၂၁ ခုွုႏစ)္ 

၁၀။ ရနက္ုန္ၿမိဳ႕ ေျမာက္ပိငု္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ ၿမိဳ ႕နယ ္အတြင္း မတလ္ ၃ ရကေ္န႔ မတိုငမ္ီ 
ေန႔မ ား၌ အာဏာပိငု္မ ားသည္ ုႏိုင္ငအံဝမွ္းရွိ အာဏာသိမ္းမႈ ဆန္႔က ငဆ္ုႏၵျပမႈမ ားအား ၿဖိဳခြင္းရန္ 
တပ္အင္အား တိုးခ  ႕ ခ ထားသည့္ လကၡဏာမ ား ေတြ႕ခ ့ရသည္။ ေျမာကဥ္ကလၠာပ ၿမိဳ႕နယရ္ွိ 
အျဖစ္အပ က္မ ား အရ တပ္မေတာ္သည္ ၿငမိ္းခ မ္းစြာ ဆုႏၵျပသမူ ားုွႏင့္ ဒဏ္ရာရသမူ ားအား 
ေဆးကုသေပးေသာ က န္းမာေရး လုပ္သားမ ားကိ ု ေသေစေလာကေ္သာ 
အင္အားသံုးၿဖိဳခြင္းခ ့သည ္ ျဖစ္ရာ တပ္မေတာ္၏ ဗ  ဟာ အေျပာင္းအလ ရွေိၾကာင္း ထငရ္ွားစြာ 
ေတြ႕ုႏိုင္သည္။ မတ္လ ၃ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရခီြ ခန္႔တြင္ အာဏာသိမး္မႈ ဆန္႔က ငေ္သာ 
ဆုႏၵျပသူ ရာေပါင္းမ ားစြာသည္ ေျမာက္ဥကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက ာကေ္ရတြင္း တတံား အနီးရွိ 
မီးပြိဳင့္ လမ္းဆံုုႏွင့္ သုဒၶမာလမ္းေပၚတြင္ ၿငိမ္းခ မး္စြာ စေုဝးေနခ ့ၾကသည္။  (ဤအပိုင္း၏ 
အဆံုးတြင္ ေျမာကဥ္ကလၠာပ ေျမပံုအား ၾကည့္ုႏိုင္ပါသည္။) ဆုႏၵျပပြ ၌ လူအမ ားဆံုး 
စုေဝးခ ိန္ျဖစသ္ည့္ နံနက္ ၁၁ နာရခီန္႔တြင္ ရ သားမ ားုွႏင့္ စစသ္ားမ ား တငေ္ဆာငလ္ာသည့္ 
ထရပ္ကား ေျမာကမ္ ားစြာ ေရာက္လာကာ တံတားအနီး၌ ေနရာယလူိကု္သည္။ လံုျခံဳေရး 
တပဖ္ြ ႕ဝငမ္ ားသည္ ေဆးရံုတစ္ခ ု အပါအဝင္ အနီးအနားရွ ိ အေဆာက္အအံုမ ား၌ 
ေနရာယူၾကသလို ပတ္ဝန္းက င္ရွိ ဝငထ္ြကုုိ္ႏင္ေသာ လမ္းၾကားမ ားကိလုည္း ပိတဆ္ို႔ခ ့သည္။  

၁၁။ လံုျခံဳေရး တပဖ္ြ ႕ဝငမ္ ားသည ္ ဆုႏၵျပသည့္ ေနရာမ ားမ ွ ထြကခ္ြာသြားရနုွ္ႏင့္ ထိုသို႔ 
ထြကခ္ြာ မသြားပါက အေရးယူခရံုုိႏင္ေၾကာငး္ ဆုႏၵျပသူမ ားအား သတိေပးခ သ့ည္။ 
ဆုႏၵျပသူမ ားက လူစုခြ ရန္ ျငငး္ဆနေ္သာအခါ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြ ႕ဝငမ္ ားသည္ ရာဘာက ည္မ ားျဖင့္ 
စတင္ပစ္ခတသ္လို မ ကရ္ည္ယိုဗံုးုွႏင့္ အသံဗံုးမ ားျဖင့္လည္း ပစ္ၾကသည္။ ဆုႏၵျပသူ 
အမ ားအျပားမွာ မထြကေ္ျပးုုိႏင္ဘ  ၁၀၀ ေက ာ္ခန္႔ အဖမ္းခံရကာ အဖမ္းခံရသမူ ားအား 
မီးပြင့္လမ္းဆံုတြင္ ရပထ္ားေသာ ထရပက္ားေပၚသို႔ တငေ္ဆာငသ္ြားၾကသည္။ ထရပက္ား 
အတြင္း ဖမ္းဆးီခံရသူမ ားမွ အခ ိဳ႕မွာ ေဘးလမ္းၾကားမ ား အတြင္း ေျပးဝငက္ာ လြတေ္ျမာက္ရန္ 
ႀကိဳးစားေသာ္လည္း ၎တို႔သည္ လံုျခံဳေရး တပဖ္ြ ႕ဝငမ္ ား၏ လိုကလ္ံဖမ္းဆီးျခင္းကို ခခံ ရ့သည္။  

၁၂။ ထိုေန႔၊ ညေန ၄ နာရခီြ ဝန္းက ငတ္ြင ္ လက္နက္မ  ့ ဆုႏၵျပျပည္သူမ ားသည္ 
သုဓမာလမ္းမေပၚတြင္ ျပန္လည္ စုေဝးေနခ သ့ည္။ ယံုၾကည္စိတခ္ ရေသာ သတငး္ရင္းျမစမ္ ား 
အရ ဆုႏၵျပသူမ ားသည္ တံတားတြင္ ေနရာယထူားေသာ ရ တပ္ဖြ ႕မ ားအား ဝိုင္းရံၿပီး 
ဖမ္းဆီးခရံသမူ ားကို ျပန္လႊတ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိေုနစဥတ္ြင္ ေျချမနတ္ပမ္ ၇၇ သည္ 
ထရပ္ကားမ ားစြာျဖင့္ ထိေုနရာသို႔ ေရာက္လာသည္။ ဖမ္းဆီးခ ံ ဆုႏၵျပသူမ ားအား 
ျပန္လႊတ္ေပးေရး ေတာင္းဆိုေသာ လထူုက စတင၍္ မၿငမိ္မသက္ျဖစ္လာသည့္ အခါတြင္ စစသ္ား 
၃ ဦးသည္ ထရပ္ကားေပၚမွ ဆင္းလာ၍ က ည္အစစမ္ ားျဖင့္ လူအုပက္ို စတင္ ပစခ္တေ္လသည္။ 
တစခ္ နိ္တညး္မာွပင္ ထရပ္ကားေပၚရွ ိ စစ္သားမ ားသညလ္ည္း လူအုပ္အတြင္းသို႔ 
ေအာ္တိုမစ္တစ ္ ႐ိုငဖ္ယ္ ေသနတ္မ ားျဖင့္ ပစခ္တေ္လသည္။ ထိစုဥ ္ ေဘးပတလ္ည္ 
အေဆာက္အအံုမ ားတြင္ ေနရာယထူားေသာ စုုိႏက္ဘာ သမားမ ားကလည္း စတင္ 
ပစခ္တေ္လသည္။ အခ ိဳ႕ စစသ္ားမ ားသည္ ဆုႏၵျပသူမ ားအား သတ္ျဖတလ္ိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ က္ 
ရွိေၾကာင္း က ယ္ေလာငစ္ြာ ေအာ္ဟစ္ေျပာဆိၾုကသည္ဟ ုထပ္တလ လ  ထြက္ဆိမုႈမ ား ရွသိလို 
မ က္ျမငသ္က္ေသမ ား၏ ထြကဆ္ိုခ က ္ အရ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ဆုႏၵျပသူမ ားသည္ 
ေသေလာကေ္သာ ဦးေခါင္းဒဏ္ရာ ရရွသိည္ ျဖစ္ရာ ခ ိန္ရြယ္ပစ္ခတသ္ည္ဟု ဆိုုုိႏင္ပါသည္။ 
ဒဏ္ရာရသူမ ားအား အကအူညီေပးသမူ ားကိုလည္း ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခ သ့ည္။ 
ဆုႏၵျပသူမ ားအား ေသေစေလာက္ေသာ အငအ္ားသံုး ၿဖိဳခြငး္ျခင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးဒဏ္ရာရမႈ 
ျမင့္တက္ခ သ့ည္။ မ ားစြာေသာ သတင္းရင္းျမစမ္ ားအရ လူ ၉ ဦးမွ ၃၂ ဦးအထိ ေသဆံုးခ ့ကာ 
အေယာက္ ၅၀ ဒဏ္ရာရသညဟ္ု ဆိသုည္။   
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၁၃။ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြ ႕ဝင္မ ားသည္ ေျမာကဥ္ကၠလာပ ၿမိဳ႕နယ္အတြငး္ က န္းမာေရး 
လုပသ္ားမ ား၊ လူနာတငယ္ာဥမ္ ား၊ က န္းမာေရး ပစၥည္းမ ားုွႏင့္ အေဆာကအ္အံုမ ားအား ဦးတည ္
တိုကခ္ိုကခ္ ့ကာ ဒဏ္ရာရ ဆုႏၵျပသူမ ားအား ေဆးကုသမႈေပးေနသည့္ က န္းမာေရး 
လုပ္အားေပးမ ားကိလုည္း ဖမ္းဆီးထိန္းသမိး္ခ ့သည္ဟု မ ားစြာေသာ သတင္းရင္းျမစ္မ ားက 
ဆိုၾကသည။္ အျဖစ္အပ က္ တစခ္ုတြင္ ရ တပဖ္ြ ႕ဝငမ္ ားသည္ ဒဏရ္ာရ ဆုႏၵျပသူမ ားအား 
တငေ္ဆာငရ္န ္ သြားေနေသာ လူနာတငယ္ာဥတ္စစ္ီးကို ပစ္ခတ္၊ တားဆီးခ က့ာ 
လူနာတငယ္ာဥေ္ပၚရွိ က န္းမာေရး လပု္အားေပး ၃ ဦးကို ကနေ္က ာက္၊ ႐ိကု္ုွႏက္ၿပီး 
ဖမ္းဆီးခ သ့ည္။ ထိုညေနပိငု္းတြင္ လုံျခံဳေရး တပဖ္ြ ႕ဝငမ္ ားသည္ ဒဏရ္ာရ ဆုႏၵျပသူမ ားအား 
အေရးေပၚ က န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာကမ္ႈေပးရန္ ေစလႊတခ္ သ့ည့္ လူမႈကညူီေရး အဖြ ႕ တစခ္ု၏ 
ရံုးခန္းအတြင္း ဝငေ္ရာက္ရာွေဖြခ သ့ည္။ ဝင္ေရာကရ္ွာေဖြစဥ ္ ရ တပ္ဖြ ႕ဝင္မ ားသည္ ရံုးအတြင္းရွိ 
ဝနထ္မ္းမ ားအား ညႇင္းပန္းုိွႏပ္စကမ္ႈမ ား ရွိၿပီး (CDM) လႈပရ္ွားမႈ ေထာကခ္ံသမူ ား စာရငး္အား 
ေတာင္းခ က့ာ ကြန္ပ  တာ၊ ဗီဒီယိ္ု ကင္မရာုွႏင့္ လက္ကိငု္ဖနု္းမ ား က ့သို႔ေသာ ရံုးသံုး 
ပစၥည္းမ ားကိလုည္း သမိ္းဆည္းသြားခ သ့ည။္  
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 ခ။ လိႈငသ္ာယာ ၿမိဳ ႕နယ္၊ ရနကု္နၿ္မိဳ ႕ အေနာက္ပိငုး္၊ (၁၄ မတ္ ၂၀၂၁ ခုွုႏစ)္   

၁၄။ လံုျခံဳေရး တပဖ္ ြ႕ဝင္မ ားသည ္ မတလ္ ၁၄ ရကေ္န႔တြင္ ရနက္ုန္ၿမိဳ႕၊ အေနာက္ပိငု္းရွိ 
လိႈငသ္ာယာၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း စစဆ္ငေ္ရး တစ္ရပ္ ဆငု္ႏႊ ခ ့ရာ ၎တို႔၏ ေသေစေလာကေ္သာ 
အင္အားသံုး ၿဖိဳခြင္းမႈမ ား တိုးလာခ သ့ည္။ ထိုေန႔မွာပင ္ စစတ္ပ္ အာဏာပိငုမ္ ားသည္ 
လိႈငသ္ာယာၿမိဳ႕နယ္အား အလ င္အျမန္ စစ္အုပခ္ ဳပ္ေရး ေၾကညာသတ္မတွ္ခ ့ျခင္းေၾကာင့္ 
ေျမာကမ္ ားစြာေသာ ၿမိဳ႕ေန ေျပာင္းေရႊ႕လပု္သားသည္ လိႈင္သာယာမွ စြန္႔ခြာတမိ္းေရွာင္ၾကရကာ 
တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို အားနည္းေစခ ့သည္။    

၁၅။ မတလ္ ၁၄ ရက္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရခီန္႔တြင ္ ဆုႏၵျပသူမ ားသည္ စုေဝး၍ အကာအရံ 
အတားအဆီးမ ား တည္ေဆာက္ကာ ရာေပါင္းမ ားစြာေသာ ျပည္သူမ ားသည္ လိႈင္ျမစလ္မ္းမ 
တေလွ ာကရ္ွိ မွတတ္ိုငတ္ိုင္းတြင ္ စုေဝးေနခ ိန္ မတွတ္ိုင္ အနီး လမ္းပိတမ္ႈမ ား ျပဳလုပခ္ သ့ည္။ 
(ဤအပိငု္း၏ အဆံုးတြင္ လိႈင္သာယာ ေျမပံုအား ၾကည့္ပါ။) နံနက္ ၉ နာရဝီနး္က ငတ္ြင္ 
ထိုလမ္းမအနီးရွိ ေအာင္ေဇယ  တံတားေအာက္၌ လံုျခံဳေရး တပ္ဖ ြ႕ဝင္မ ားသည္ သတေိပး 
ေသနတပ္စေ္ဖာက္မႈမ ား ရွခိ သ့ည္။  

၁၆။ လမ္းမႀကီးတေလွ ာကရ္ွိ မွတတ္ိုငမ္ ားမွ ဆုႏၵျပသူမ ားသည္ စတင္ ေပါင္းစည္းလာၿပးီ 
လံုျခံဳေရး တပဖ္ြ ႕ဝငမ္ ားသည ္နံနက္ ၁၀ နာရီဝန္းက ငတ္ြင္ ၁ ထိပမ္တွ္တိငု္၌ ဆုႏၵျပသူမ ားကို 
ခ ိန္ရြယ၍္ က ည္အစစ္ျဖင့္ စတင္ ပစခ္တခ္ သ့ည္။ ယင္းေနာက္ လံုျခံဳေရး တပဖ္ြ ႕ဝငမ္ ားသည္ ၃ 
ထိပ္ မွတတ္ိုငသ္ို႔ သြားကာ ႀကိဳတင္ သတေိပးျခင္း မရွဘိ  မ က္ရည္ယိဗုံုးုွႏင့္ က ည္ အစစမ္ ားျဖင့္ 
ပစခ္တခ္ ့သည္။ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြ ႕ဝင္မ ားသည္ က ည္ အစစ္ျဖင့္ ၁ ထိပ္၊ ၃ ထိပ္ုႏွင့္ ၅ ထိပ္ 
မွတတ္ိုငမ္ ား အနီးတဝိကု္တြင္ တရစပ္၊ ရမ္းသမ္းပစခ္တခ္ က့ာ အနည္းဆံုး လူ ၅ ဦး ေသဆံုးၿပီး 
၁၀ ဦးခန္႔ ဒဏ္ရာရရွခိ ေ့ၾကာင္း ရင္းျမစ္မ ားက ဆိသုည္။ မြန္းလြ ပိငု္း၌ လူ ၂၀ ခန္႔ ဒဏ္ရာ 
ရရွသိည္ဟ၍ူလည္း ေနာကပ္ိငု္းတြင္ ေျပာဆိုၾကသည္။  

၁၇။ လိႈင္ျမစ္ လမ္းမႀကီးတေလွ ာကတ္ြင္ လံုျခံဳေရး တပဖ္ြ ႕ဝငမ္ ားသည္ လဝူငမ္ႈ ႀကီးၾကပေ္ရး 
ဦးစီးဌာနရံုး၊ ရ စခန္းုွႏင့္ ၿမိဳ႕နယ ္ ခန္းမတို႔တြင္ အေျခစိကု္ေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကသည္။ 
မ က္ျမငသ္က္ေသ တစ္ဦး၏ ေျပာဆိခု က ္ အရ လံုျခံဳေရး တပဖ္ ြ႕ဝင္မ ားသည္ ထိုရံုး 
အေဆာက္အအံုမ ားမွ ေန၍ ရံုးေရွ႕ မွတတ္ိုင္ အနီးရွိ ဆုႏၵျပသူမ ားအား က ည္အစစ္ျဖင့္ 
ပစခ္တခ္ ့သညဟ္ု ဆိသုည္။  

၁၈။ လံုျခံဳေရး တပဖ္ ြ႕ဝင္မ ားသည ္ မြန္းလႊ  ၃ နာရီ ဝန္းက ငတ္ြင္ တတံားျဖ  မွတတ္ိုငသ္ို႔ 
ေရာက္သြားကာ ဆုႏၵျပသူမ ား သာမက ဒဏ္ရာရသမူ ားအား ကူညသီမူ ားကိပုါ “မရပ္မနား” 
ပစခ္တေ္လသည္။ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြ ႕ဝငမ္ ားသည္ ထြက္ေျပးေနေသာ ဆုႏၵျပသူမ ားအား 
ေနအမိ္မ ား အတြင္း ဝငေ္ရာက္ဖမ္းဆီးခ ့ရာ ေနအမိ္ အတြငး္မွ လမူ ားပါ ထိခိကု္ဒဏရ္ာရမႈမ ား 
ရွိေၾကာင္း တသမတ္တည္း ထြကဆ္ိုၾကသည္။ တတံားျဖ  မွတတ္ိငု္ အနီး ပစခ္တမ္ႈေၾကာင့္ 
အနည္းဆံုး လ ူ ၁၆ ဦး ေသဆံုးခ ့ကာ ၎တို႔ထ မွ ၂ ဥးီသည္ ဦးေခါင္း က ည္သင့္ဒဏ္ရာျဖင့္ 
ကြယလ္ြနခ္ ့သျဖင့္ ခ ိန္ရြယ္ပစသ္တခ္ံသညဟ္ ုဆိုုုိႏင္သည္။   

၁၉။ လံုျခံဳေရး တပဖ္ြ ႕ဝငမ္ ားသည ္ မီးခြကေ္စ း မွတတ္ိုင္အနီး ဆုႏၵျပသူ ၁၀၀ ကိုလည္း 
ေသေစေလာက္ေသာ အငအ္ားသံုး ၿဖိဳခြင္းခ ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသညမ္ ား ရွိသည္။ လဥူီးေရ ၁၀၀ 
ခန္႔သည္ ဒမီိုကေရစီ အားေပးေထာက္ခေံသာ ေဆာင္ပဒု္မ ား ေႂကြးေၾကာ္ၾကကာ 
ရ တပ္ဖြ ႕ဝင္မ ားအား ဆုတခ္ြာသြားရန္ ေအာ္ဟစခ္ ့သည္။ စစ္သားမ ားသည ္ လက္နက္မ ားုႏွင့္ 
ဘူဒိဇုာမ ားျဖင့္ ေရာကလ္ာကာ သတေိပးျခင္းမရွဘိ  မီးခိုးဗံုးုႏွင့္ က ည္အစစ္မ ားျဖင့္ 
ပစခ္တခ္ ့ၾကသည္။ ေသနတ ္ ဒဏ္ရာျဖင့္ လူ ၂ ေယာက္ေသဆံုးခ ့ကာ ေနာက္တစဥ္ီးမွာ 
မ က္ုွႏာတြင္ ဒဏ္ရာ ရရွိခ သ့ည္ဟု မ က္ျမငသ္ကေ္သ တစဥ္ီးက ဆိုသည္။  
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၂၀။ ယံုၾကည္စိတ္ခ ရသည့္ သတင္းရင္းျမစမ္ ားအရ မတလ္ ၁၄ ရကေ္န႔ ၿဖိဳခြင္းမႈေၾကာင့္ 
ကေလးငယ္ ၅ ဦး အပါအဝင ္လူေပါင္း ၆၂ ဦးေသဆံုးသညဟ္ု ဆိသုည္။ သို႔ေသာ္ ေဒသုၲႏာရ 
က န္းမာေရး အဖြ ႕မ ားုွႏင့္ လိႈငသ္ာယာ ေဆးရံုအၾကား ခ ိတ္ဆက္မႈ မရွိသည့္ အျပင္ 
႐ုပ္အေလာင္းမ ား ေပ ာကဆ္ံုးေနသည္ ဟသူည့္ သတငး္မ ား ၾကားသရိသည့္ အတြက္ 
အမွနတ္ကယ္ ေသဆံုးသည့္ အေရအတြက္မာွ ပိုမို မ ားျပားုုိႏင္ပါသည္။  

၂၁။ မတလ္ ၁၄ ရက္ေန႔ မြန္းလႊ ပိငု္းတြင္ ကေနာင္မင္းသား လမ္းုွႏင့္ ေယာအတြင္းဝန္ ဦးဖိုးလိႈင္ 
လမ္းဆံု အနီးရွ ိ ေရႊလငဗ္နး္ စက္မႈဇံု အတြင္း တ႐တုုုိ္ႏင္ငံမွ ေငြေၾကး ပံ့ပိုးထားေသာ စက္ရံု ၃ 
လံုးသည္ မီးေလာင္ပ က္စီးသြားခ သ့ည္။ မီးေလာငရ္သည့္ အေၾကာင္းရင္းကို ေသခ ာစြာ 
မသရိေသးေသာ္လည္း တ႐တု္စီးပြားေရး လုပင္န္းမ ားအား ဦးတည္တိကု္ခိကု္သည့္ ပံုစံမ ား 
ရွိေနခ သ့ည္။ တ႐တု္ုုိႏင္ငံ အစိုးရ သတင္းမဒီီယာမ ား၏ ေဖာ္ျပခ က္ အရ မတလ္ ၁၄ ရက္ေန႔ 
အျဖစ္အပ က္ေၾကာင့္ တ႐ုတ ္ရင္းုီွႏးျမဳပ္ုႏွံထားေသာ စစုုေပါငး္ စကရ္ံု ၃၂ ရံု ပ က္စီးခ ့ရေၾကာင္း 
ုွႏင့္ တ႐တု္ဝနထ္မ္း ၂ ဦးလည္း ဒဏ္ရာရခ ေ့ၾကာငး္ ေၾကညာခ ့သည္။2 

၂၂။ မတလ္ ၁၄ ရကေ္န႔တြင္ ပစ္ခတ္ျခင္း၊ ရွာေဖြေမႊေုႏွာက္ျခင္းုႏွင့္ ဖမ္းဆီးျခင္း က ့သို႔ 
အျဖစ္အပ က္မ ားေၾကာင့္ လိႈငသ္ာယာေန ျပည္သူလထူု အၾကား အေၾကာကတ္ရား 
ႀကီးစိုးခ သ့ည္။ မတလ္ ၁၄ ရက္ေန႔မွ စ၍ ဧရာဝတတီိုငး္ုွႏင့္ ရခိငု္ျပည္နယ္မ ွေျပာင္းေရႊ႕လပု္သား 
အမ ားစ ု ျဖစသ္ည့္ လိႈငသ္ာယာေန ျပညသ္ူလထူု ၁၀၀,၀၀၀ ေက ာ္သည္ လိႈငသ္ာယာအား 
စြန္႔ခြာၾကကာ ၎တို႔၏ ေမြးရပ္ေျမ ေက းရြာမ ားသို႔ ျပန္သြားခ ၾ့ကသည္။  

  

 2 ဂလိုဘယ္တုိင္း၊ “သံရုံးထုတ္ျပန္ခ က္ - တရုတ္ စက္ရုံ ၃၂ ရံု ပ က္စီးခ ့ကာ ဝန္ထမ္း ၂ ဦး ဒဏ္ရာ ရခ ့၊”, ၁၅ 
မတ္လ ၂၀၂၁ ခုုႏွစ္, https://www.globaltimes.cn/page/202103/1218404.shtml အင္တာနက္ 
စာမ က္ုွႏာ 

https://www.globaltimes.cn/page/202103/1218404.shtml
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 ဂ။ တပမ္ေတာ္ေန႔ (၂၇ မတ္လ ၂၀၂၁ ခုွုႏစ)္  
၂၃။ ျမန္မာုုိႏင္ငံ၌ တပမ္ေတာ္ေန႔အား ုွႏစ္စဥ္ုွႏစ္တိငု္း က င္းပေလရ့ွိသည္။ တပမ္ေတာ္ေန႔ 
မတိငု္မီ ရက္မ ား၌ ၿမိဳ႕ႀကီးၿမိဳ႕ငယ္မ ားတြင္ လံုျခံဳေရး ထပတ္ိုးခ ထားခ သ့ည္။ မတ္လ၊ ၂၆ 
ရကေ္န႔တြင္ လူငယ္မ ား အေနျဖင့္ “ဦးေခါင္းုႏွင့္ ေက ာဘက္တြင္ ေသနတ္ျဖင့္ ပစခ္တခ္ံရ၍ 
ရုပပ္ က္ဆင္းပ က္ ေသဆံုးုိုႏငသ္ည့္ ေဘးမ ွသငခ္န္းစာယူၾကရန္” (SAC) အစိုးရပိုင ္ျမနမ္ာ့အသံ 
ုွႏင့္ ႐ုပ္ျမငသ္ံၾကား (MRTV) မွ ေပၚေပၚထငထ္င္ သတိေပးခ သ့ည္။ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ 
ထိုသတိေပးခ က္အား (SAC) အစိုးရပိုင္ ျမနမ္ာ့ အလင္း သတင္းစာတြင္လည္း ျပနလ္ည္ 
ေဖာ္ျပခ ့သည္။3 

၂၄။ ၂၀၂၁ ခုွုႏစ္၊ မတလ္၊ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ (တပမ္ေတာ္) က ည္း၊ေရ၊ေလ 
တပဖ္ြ ႕ဝငမ္ ားသည္ တပ္မေတာ္ေန႔ အခမ္းအနား က င္းပခ ့ၾကသည္။ ထိုေန႔၌လည္း 
ေနရာတကာတြင္ လံုျခံဳေရး တပ္ဖ ြ႕ဝငမ္ ား ထပ္တိုး ခ ထားေသာ္လည္း ဆုႏၵျပပြ မ ား တုုိႏငင္ံလံုး 
အတိုင္းအတာျဖင့္ ဆငု္ႏႊ ရန ္ ျပင္ဆင္ထားခ ့ၾကသည္။ ယခုအခ ိနတ္ြငမ္ူ ဆုႏၵျပသူမ ားသည္ 
လံုျခံဳေရး တပဖ္ြ ႕ဝငမ္ ား၏ ေသေစေလာကေ္သာ အင္အားသံုး ၿဖိဳခြင္းမႈကို တံု႔ျပန္ရငဆ္ိုငရ္န္ 
လမ္းပိတဆ္ို႔မႈမ ား၊ လကလ္ုပ္ အကာအရံုႏွင့္ က ပန္းလက္လပု္ လကန္က္မ ား အနည္းအက ဥ္း 
ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ နည္းဗ  ဟာမ ားအား ေျပာင္းလ က င့္သံုးေနခ ့ၾကသည္။ အခ ိဳ႕ေနရာမ ားတြင္ 
အခ ိဳ႕ဆုႏၵျပသမူ ားသည ္ေလာက္လႊ ၊ ေလးခြုွႏင့္ မိုလိုေတာ့ မီးေလာငဗ္ံုးမ ား ကိုင္ေဆာင္ခ သ့ည္။ 
ထိုလက္နက္မ ားေၾကာင့္ ရ တပ္ဖ ြ႕ဝငမ္ ား ထခိိုကဒ္ဏ္ရာရမႈ တစ္ႀကမိ္ထက္ပိ၍ု ရွခိ ့ေသာ္လည္း 
ထိုသို႔ လုပေ္ဆာင္ျခင္းမွာ တပေ္နရာခ  အင္အားသံုးၿဖိဳခြင္းၿပီးေနာက ္လံုျခံဳေရး တပဖ္ြ ႕ဝငမ္ ား၏ 
အာရံုစူးစိကု္မႈ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစရံု သကသ္က ္ အဓိက ရည္ရြယလ္ုပေ္ဆာငခ္ ့ျခငး္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ထိနုည္းလမ္းမ ား အသံုးျပဳေသာ္လည္း လံုျခံဳေရး တပဖ္ြ ႕ဝငမ္ ားသည္ ျပည္ေထာင္စု 
နယေ္ျမအပါအဝင္ ျပညန္ယ္ုွႏင့္တိုင္း ၁၅ ခုမ ွ ျပည္နယုွ္ႏင့္ တိုင္း ၁၂ ခတုြင္ ဆုႏၵျပသူမ ားအား 
ရကစ္က္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ ၿဖိဳခြငး္ခ ့ပါသည္။ ရနက္ုနုွ္ႏင့္ မုႏၲေလးတိငု္းတို႔တြင ္အဓိက ထခိိကု္မႈမ ား 
ရွိခ ့ၿပီး အျခား ျပည္နယ္ုွႏင့္ တိုင္းေဒသ တစခ္စုီရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ ားတြငလ္ည္း ေသေစေလာကေ္သာ 
အင္အားသံုး ၿဖိဳခြ သည့္ အျဖစအ္ပ ကမ္ ား ရွိခ သ့ည္။ ုုိႏင္ငံအဝွမ္း၌ အငအ္ားသံုး ၿဖိဳခြင္းခံရသည့္ 
ဆုႏၵျပမႈမ ား ျဖန္႔က က္တညရ္ွပိံုကို ေျမပံုျဖင့္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။    

၂၅။ တပမ္ေတာ္ေန႔တြင္ လံုျခံဳေရး တပ္ဖ ြ႕ဝင္မ ားသည္ ေသေစေလာက္ေသာ အင္အားကို 
က ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳခ ့ျခင္းေၾကာင့္ အနည္းဆံုး လူဦးေရ ၁၃၀ ခန္႔ ေသဆံုးခ ့သည္ဟု 
ယံုၾကည္စိတ္ခ ရေသာ သတငး္ရင္းျမစ္ မ ားမ ွသိရွရိကာ ထိသုို႔ ေသဆံုးသူ အေရအတြကသ္ည္ 
၂၀၂၁ ခုွုႏစ္၊ ေဖဖဝါရီလ၊ ၁ ရက္ေန႔ ေနာကပ္ိုင္းတြင္ တစ္ေန႔တည္း ေသဆံုးသည့္ အမ ားဆံုး 
အေရအတြကလ္ည္း ျဖစ္သည။္4 အခ ိဳ႕ အေျခအေနမ ားတြင္ ရ တပဖ္ြ ႕ုွႏင့္ စစ္တပ္သည္ 
က ည္အစစ္ကိ ု မသံုးခင ္ ရာဘာက ည္ သို႔မဟတု္ မ က္ရညယ္ိုဗံုးက ့သို႔ ဒဏ္ရာရရံု 
လကန္ကမ္ ားကို အသံုးျပဳခ ့သည္။ အျခား အေျခအေနမ ားတြငမ္ူ လံုျခံဳေရး တပဖ္ြ ႕ဝင္မ ားသည္ 
စတင္ထေိတြ႕သည္ုွႏင့္ က ည္အစစ္ျဖင့္ ပစခ္တခ္ သ့ည္။ လံုျခံဳေရး တပဖ္ြ ႕ဝငမ္ ားသည္ 
သတေိပးျခင္း မရွဘိ  အငအ္ားသံုး ုိွႏမ္နင္းၿဖိဳခြငး္မႈမ ား ျပဳလုပ္ခ ေ့ၾကာင္း၊ အျဖစ္အပ က္ 
အားလံုးတြင ္လံုျခံဳေရး တပ္ဖြ ႕ဝင္မ ား မေရာက္လာမီ အခ ိနအ္ထိ ဆုႏၵျပသမူ ားသည္ ၿငမိ္းခ မ္းစြာ 
ဆုႏၵျပေနေၾကာင္း အငတ္ာဗ  းစဥ္ ေျဖၾကားခ သ့ည္။ ေသနတ္ဒဏရ္ာျဖင့္ ေသဆံုးသူ အမ ားစုမွာ 
ဦးေခါင္းုွႏင့္ ရင္ဘတ ္ က ည္သင့္ဒဏ္ရာျဖင့္ ေသဆံုးသူမ ား ျဖစ္ေၾကာင္း 
မ က္ျမငသ္က္ေသမ ားက အတည္ျပဳ ေျပာဆိုၾကသည္။ ထြကေ္ျပးစဥ္ အေနာက္မွ 
ပစခ္တခ္ံရသူမ ား၊ ပနု္းကြယရ္ာမွ ထြကလ္ာ၍ မတတ္ပရ္ပေ္နစဥ္ ရင္ဘတ္ကိ ု ေသနတ္ျဖင့္ 

  

 3 ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာ, ၂၇ မတ္လ ၂၀၂၁ ခုုႏွစ,္ စာမ က္ုႏွာ ၁၂ 
 4 ေဖာ္ျပပါ ကိန္းဂဏန္းမွာ ထုိေန႔မွ စတင္၍ ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္း ေလေၾကာင္းတိုက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ 

ေသဆံုးသူမ ား စာရင္း မပါဝင္ေသးေပ။ (အပိုင္း (၅၊က) အား ၾကည့္ပါ။)  
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ပစခ္တခ္ံရသူမ ားုွႏင့္ ထိခိကု္ဒဏရ္ာရသမူ ားအား ကူညီေပးေနသမူ ားကို လံုျခံဳေရး 
တပဖ္ြ ႕ဝငမ္ ားက ပစ္ခတ္မႈမ ား စသည့္ အျဖစ္အပ ကမ္ ား အေပၚ (OHCHR) အဖြ ႕အစည္းက 
မွတတ္မ္းျပဳစထုားပါသည္။ ထိုအျဖစအ္ပ က္မ ား အားလံုးတြင္ ေသနတဒ္ဏ္ရာ ရသူမ ားမွာ 
လကန္ကမ္ ့ ျပည္သူမ ား ျဖစ္ၾကသည္။    

၂၆။ မတလ္ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ အသက ္၉ ုွႏစ္မ ွ၁၇ ုွႏစ္ၾကား ကေလးငယ္ ၁၇ ဦး သတ္ျဖတ္ျခငး္ 
ခံခ ရ့ကာ ဒဏရ္ာရသူမ ား စာရင္းကိုလည္း အတိအက  မသိရေပ။ ကေလးသငူယမ္ ားသည္ 
၎တို႔၏ ေနအိမ္၌ သို႔မဟတု္ ေနအမိ္ အနီးတြင္ သတ္ျဖတ္ျခင္း ခခံ ့ရပါသည္။ အျဖစအ္ပ က္ 
တစခ္ုတြင္ စစတ္ပက္ ဆုႏၵျပသူမ ားအား ခ ိန္ရြယ္၍ ပစ္ခတ္သည့္ က ည္ဆံသည ္အနီးအနားရွိ 
ကေလးသငူယ ္တစဥ္ီးအား ထိမနွ္ကာ ေသဆံုးခ ့သည္။ အခ ိဳ႕ အေျခအေနမ ားတြင္ လံုျခံဳေရး 
တပဖ္ြ ႕ဝငမ္ ားက ေနအိမမ္ ား အတြင္း ရွာေဖြဖမ္းဆီးစဥ္ ကေလးငယ္မ ား အသတခ္ံခ ရ့သည္။ 
ေျမာကမ္ ားစြာေသာ သကေ္ထြးအရြယ္ ကေလးမ ားလည္း ဆုႏၵျပစဥ္ ေသေလာက္ေသာ 
ဒဏ္ရာမ ား ရရွိခ ့ၾကသည္။ ဆုႏၵျပရင္း အသတခ္ံခ ရ့သည့္ ဆယေ္က ာ္သက္ တစဥ္ီး၏ 
ေဆြမ ိဳးတစဥ္ီးက သူ႔အား ဆုႏၵျပပြ သို႔ မသြားရန္ ေတာင္းပနခ္ ့ေၾကာင္း ျပနလ္ည္ ေျပာျပခ သ့ည္။ 
သို႔ေသာ္ ထိုဆယ္ေက ာ္သကမ္ွာ ဆုႏၵျပပြ  သြားရနသ္ာ ဆုႏၵျပင္းျပခ ့ၿပးီ ဆုႏၵျပပြ ၌ လက္နက္မ ့ 
ဆုႏၵျပသူမ ား ပတ္ပတ္လည္ရွိ အေဆာက္အအံုမ ား၌ ေနရာယူထားေသာ လံုျခံဳေရး 
တပဖ္ြ ႕ဝငမ္ ားမ ွတပ္ဖြ ႕ဝင္ တစ္ဦး၏ အေနာက္ဘက္မွ ပစခ္တမ္ႈေၾကာင့္ ရငဘ္တက္ ည္သင့္၍ 
ေသဆံုးခ ့သည္။ 

၂၇။ ေနရာအေတာ္မ ားမ ားတြင္ ဆုႏၵျပသူမ ားသည္ ဆုႏၵျပပြ ေနရာ၌ အဖမ္းခံရျခင္း ရွသိလို 
အခ ိဳ႕မာွ ဆုႏၵျပၿပီးေနာက္ ေနအမိ္မ ားတြင ္ ဝင္ေရာက္ရွာေဖြ၊ ဖမ္းဆီးခရံျခင္း ျဖစ္သည္။ 
အျဖစ္အပ က္ ၂ ခတုြင္ ၁ ခမုွာ ဆုႏၵျပသအူား ဖမ္းဆးီၿပးီေနာက္ မ ားမၾကာခင္ လူမဆနစ္ြာ 
ုိွႏပ္စက္ျခင္းမ ိဳး ရွိသလို ေနာက္အျဖစအ္ပ က္ ၁ ခမုွာ ဖမ္းဆီးခ ဳပ္ေုွႏာငထ္ားစဥ္ လူမဆနစ္ြာ 
ုိွႏပ္စက္ျခင္း ခရံသည္။ မတလ္ ၂၇ ရကေ္န႔တြင္ ဖမ္းဆီးခရံသူ ၂ ဦးသည္ ထနိ္းသိမ္း 
ခ ဳပ္ေုွႏာင္ခံထားရစဥ္ ေသဆံုးခ သ့ည္။     

၂၈။ မိသားစုေပါင္းမ ားျဖင့္ အင္တာဗ  း ေမးျမန္းခ က္ အရ ရ တပ္ဖြ ႕သည္ တပမ္ေတာ္ေန႔ 
ဆုႏၵျပပြ မ ားုွႏင့္ ဆကစ္ပ၍္ ကြယလ္ြန္သြားသတူို႔၏ အသဘု အခမ္းအနားအား 
ေုႏွာင့္ယွကခ္ သ့ည္ဟု ဆိသုည္။ အျဖစ္အပ က္ တစခ္ုတြင္ အာဏာပိငုမ္ ားသည္ မိသားစဝုင္၏ 
႐ုပ္အေလာင္းကို မသိားစ၏ု သေဘာတူညီခ က္ မပါဘ  မီးသျဂႋဳလခ္ ့သညမ္ ား ရွသိလို အခိ ဳ႕မာွ 
မိသားစုဝငမ္ ားက ကြနလ္ြနသ္ြားသည္ကိပုင္ မသလိိကုဘ္  မီးသျဂႋဳလခ္ ့ျခင္းမ ိဳးလည္း ရွိသည္။ 
ေနာက္အျဖစအ္ပ ကတ္ြငမ္ူ ရ တပ္ဖြ ႕ဝင္မ ားသည္ အသတခ္ံရေသာ သူ၏ ေဆြမ ိဳးအမိ္အတြင္း 
ကြယလ္ြနသ္ူ၏ ႐ုပ္အေလာင္းကို ရာွေဖြရန္ ဝငေ္ရာကလ္ာခ ့ၿပီး ယင္းေနာက္တြင္ ထိအုေလာင္း 
ထားရွသိညဟ္ု ယူဆရေသာ လူနာတငယ္ာဥ ္တစ္ဦးေနာက္ လိုကလ္ံရာွေဖြခ ့ျပနသ္ည္။ တတိယ 
အျဖစ္အပ ကတ္စခ္ုတြင္ ရ တပဖ္ြ ႕ဝငမ္ ားက ေျမျမဳပထ္ားၿပီ ျဖစေ္သာ ကေလးတစဥ္ီး၏ 
အေလာင္းကိ ု မီးရိႈ႕ပစ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာကခ္ ့သည။္ အင္တာဗ  းေျဖၾကားသူ တစဥ္ီး၏ 
ေျပာၾကားခ က ္ အရ ၎၏ မိသားစုဝငအ္ား အသဘုခ စဥ္ ေုွႏာင့္ယွက္ျခင္း မခရံေစရန္ 
အလြနအ္မင္း ႀကိဳးစားခ ့ရေၾကာင္း ဆိသုည္။ မိသားစုဝငမ္ ားသည္ တားဆီးစစေ္ဆးျခင္း မခံရရန္ 
လမ္းမႀကီး မဟတု္သည့္ လမ္းကို ေရြး၍ ေက းရြာတစ္ရြာသို႔ သြားကာ ႐ပု္အေလာင္းအား ေျမခ ရန္ 
စီစဥ္ခ ေ့သာ္လည္း ရြာျပငပ္မွ အျခားသမူ ား၏ ႐ုပ္အေလာင္းကို ရြာအတြငး္၌ ျမဳပ္ုႏွံခြင့္ မျပဳရန္ 
လံုျခံဳေရး တပ္ဖြ ႕ဝင္မ ားက ရြာသားမ ားအား အမနိ္႔ေပးထားျခင္းေၾကာင့္ ရြာသားမ ားသည္ 
မိသားစုဝငတ္ို႔အား ႐ပု္အေလာင္း ေျမခ ျမဳပ္ုႏွံခြင့္ မျပဳခ ေ့ပ။ အဆံုးတြင ္ မိသားစဝုငမ္ ားသည္ 
၎တို႔၏ ေဆြမ ိဳး ႐ုပ္အေလာင္းကို အိမုွ္ႏင့္ ေဝးလေံသာ ေနရာ၌ ျမဳပ္ုံွႏခြင့္ ရခ ့သည္။ 
နာေရးအတြက ္ ဝမ္းနည္းေၾကကြ ေနၿပီး ျဖစေ္သာ မသိားစဝုငမ္ ားသည္ အာဏာပိုငမ္ ား၏ 
ဖိုႏွိပ္ခ ဳပခ္ ယ္မႈေၾကာင့္ ပိမုိုႀကီးေလးေသာ နာက င္မႈ၊ ဒကုၡေဝဒနာ ခစံားၾကရသလို အျဖစအ္ပ က္ 
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တစခ္ုတြင္မ ူ ကြယလ္ြနသ္ူ၏ ေဆြမ ိဳးမ ားထံ ေထာကလ္ွမ္းေရး အဖြ ႕ဝငမ္ ားက ရံဖန္ရံခါ 
လာေရာက္ေတြ႕ဆံုျခင္းေၾကာင့္ ေဆြမ ိဳးမ ား ပနု္းေရွာငေ္နရသည့္ အေျခအေနမ ား ရွခိ ့သည္။  

၂၉။ သကေ္သ အခ က္အလကမ္ ား အရ ဆုႏၵျပပြ မ ားအား ၿဖိဳခြင္းရန္ုွႏင့္ အတိုကအ္ခံမ ားအား 
ေခ မႈန္းရန္ မတိငု္ခင္ရက္ပိငု္း၌ သတိေပးခ ကမ္ ား ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ အသံုးျပဳခ သ့ည့္ 
နည္းဗ  ဟာမ ား၊ ေသဆံုးမႈ အေရအတြက ္ ျမင့္မားျခင္းုွႏင့္ ုႏိုင္ငံအဝွမ္း ၿဖိဳခြင္းမႈမ ားအား 
က ယ္က ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပေ္ဆာင္ျခင္း အစရွိသည့္ မဟာဗ  ဟာေျမာက၊္ အစီအစဥတ္က  
ေရးဆြ ထားေသာ စစ္ဆင္ေရး တစခ္ုအား ေဖာ္ေဆာင၍္ ေသေစေလာကေ္သာ အင္အားသံုးမႈမ ား 
ရွိေၾကာင္း စိးုရမိ္စဖြယ္ ေတြ႕ရပါသည္။  

 

 

 

 
  

တပ္မေတာ္ေန႔ ၿဖိဳခြင္းမႈျပ - ျမန္မာုႏိ္ုင္ငံ ေျမပံု 
 
တပ္မေတာ္ေန႔၌ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြ ႕ဝင္မ ားက 
ဆုႏၵျပပြ မ ားအား အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းမႈကို 
ၿမိဳ႕မ ား၊ ၿမိဳနယ္မ ား အလိုက္ ဤေျမပံုျဖင့္ 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။  
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 ဃ။ ပ ခးူၿမိဳ ႕ (၉ ဧၿပလီ ၂၀၂၁ ခုွုႏစ)္ 

၃၀။ (ပ ခူးတိုငး္)၊ ပ ခးူၿမိဳ႕တြင္ ေဖဖဝါရီလ ၈ ရကေ္န႔မွ စတင္၍ ဆုႏၵျပပြ မ ား ေန႔စဥ္ ရွိခ ့ကာ 
ဆုႏၵျပပြ မ ားသည ္ကနဦး၌  ၿမိဳ ႕လမ္းမႀကီး အနီးရွိ ေရႊေမာ္ေဓာ ဘရုား အနီးတြင္ ဗဟိုျပဳခ သ့ည္။ 
လံုျခံဳေရး တပ္ဖ ြ႕ဝငမ္ ားသည္ ထိုသို႔ေသာ ဆုႏၵျပပြ မ ားအား အၾကမး္ဖက္ ၿဖိဳခြင္းခ က့ာ 
ဆုႏၵျပသူမ ားကိလုည္း ဖမ္းဆီးခ သ့ည္။ ရလဒ္အားျဖင့္ ဆုႏၵျပပြ မ ားသည္ လမ္းမထက္မွ 
လမ္းၾကားလမ္းငယမ္ ား အတြင္း ေျပာငး္ေရႊ႕စေုဝးလာကာ ဆုႏၵျပသူမ ားသည္ လမ္းၾကားမ ားကို 
သ အိတမ္ ားျဖင့္ အဓိက ပတိ္ဆို႔ခ ့သည္။ ဆုႏၵျပသူမ ားသည္ ပ ခူးၿမိဳ႕၏ လမ္းမႀကးီ ၃ 
ခုအနီးအနားရွ ိ ရပ္ကြကမ္ ား သို႔မဟုတ္ ေက းရြာအုပစ္မု ား အတြင္း လမ္းၾကားမ ားအား 
ပိတဆ္ို႔ခ ့သည္။5 ၎တို႔မွ လမ္းမႀကီး တစခ္ုမွာ ေရႊေမာ္ေဓာ ဘရုား ေတာငဘ္က္မုဒ္မွ 
အစျပဳေသာ ဆေံတာ္သြင္ လမ္းမႀကီး ျဖစသ္ည။္ ထိုလမ္းမႀကီးုွႏင့္ တေျပးတည္ျဖစ္ေသာ လမ္းမွာ 
မဂဒိ လမ္း ျဖစက္ာ ၎သည္ ရွငေ္စာပု ရပက္ြကုွ္ႏင့္ ေမွာ္ကန္ ရပက္ြက္မ ားကို ျဖတ္သြားသည့္ 
လမ္းျဖစ္သည္။ (ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေျမပံုအား ၾကည့္ပါ။) 

၃၁။ ဆုႏၵျပပြ မ ား စတငသ္ည့္ အခ ိန္ကတည္းက ေက ာင္းသားေဟာင္းမ ားသည္ (CDM) 
လႈပရ္ွားမႈတြင္ ပါဝငသ္ူမ ားုွႏင့္ အျခားသူမ ားျဖင့္ အာဏာသိမ္းမႈ ဆန္႔က င္ ဆုႏၵျပပြ မ ားအား 
ပ ခူးတြင္ စစီဥ ္ ေဆာင္ရြက္ခ သ့ည္။ စစအ္ာဏာရငွ္ ဆန္႔က င္သူ လႈပရ္ာွးတက္ႂကြသမူ ားုႏွင့္ 
ဆုႏၵျပပြ  ဦးေဆာငသ္ူမ ားအား အေဝးမွ ေသနတ္ျဖင့္ ပစခ္တ္ျခင္းုႏွင့္ သံသယ ရွသိလို 
ဖမ္းဆီးမႈမ ား ရွပိါေသာ္လည္း လမ္းေပၚတြင္ ဆုႏၵျပပြ မ ား စီစဥ္ေဆာငရ္ြက္ရင္း ဆုႏၵျပပြ မ ားသည္ 
ေန႔ေန႔ညည စဥဆ္ကမ္ျပတ ္ ရွိခ ့သည္။ ညပိုင္းတြငမ္ူ လံုျခံဳေရး တပ္ဖ ြ႕ဝငမ္ ားသည္ 
ဆုႏၵျပသူမ ားအား လိုကလ္ံ ဖမ္းဆီးရန္ ပိုမို ခကခ္ သည့္ အတြကေ္ၾကာင့္ ဆုႏၵျပပြ  ပါဝင္သူ 
အေရအတြကသ္ည္ ပိမုို မ ားျပားေလ့ရွခိ သ့ည္။ ဆုႏၵျပသူမ ားသည္ လစူလုူေဝးျဖင့္ ဆုႏၵျပရာ၌ 
ေဆာင္ပဒု္မ ား ေရရြတ္ျခင္း၊ မနိ္႔ခြန္းေျပာၾကားျခင္းတို႔ ျပဳလုပေ္လရ့ွိသည္။ လမ္းတြင္ လံုျခံဳေရး 
တပဖ္ြ ႕ဝငမ္ ား ေရာက္လာျခင္း ရွိမရွိ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ အခ ိဳ႕ဆုႏၵျပသူမ ားအား တာဝနေ္ပးသလို 
အခ ိဳ႕လမူ ားအား လမ္းပတိ္ဆို႔ဖို႔ တာဝနေ္ပးထားသည္။  

၃၂။ ဆုႏၵျပ ေခါင္းေဆာင္ အခ ိဳ႕သည္ အနီးအနားရွိ ရပက္ြက္၏ ေနရာအုံွႏ႔အျပားတြင္ 
ေနရာယထူားၾကကာ စာသင္ေက ာင္းတစခ္ုွုႏင့္ ဆင္ျဖ ရငွ္ ၁၄ လမး္၌ အကာအကြယ္ 
ႀကီးႀကီးမားမား ျပဳလုပထ္ားသည္။ တစခ္ နိ္တည္းမွာပင ္ လံုျခံဳေရး တပဖ္ ြ႕ဝင္မ ားသည္ 
(ဆုႏၵျပသမူ ား၏ မဂဒိလမ္းရွိ ပငမ္ အကာအရံုွႏင့္ မီတာ ၈၀၀ - ၉၀၀ ခန္႔ကြာေဝးေသာ ေနရာရွိ) 
ဆံေတာ္သြင္ ဘုန္းႀကီးေက ာင္း၌ အေျခခ  စခန္းထိုငခ္ သ့ည္။ ထိုဘနု္းႀကီးေက ာငး္ဝင္း၏ 
သစပ္ငထ္ိပပ္ိုင္းမ ားတြင္ စုုိႏက္ပါ သမားမ ားကိလုည္း ေန႔စဥ္ ျမငေ္တြ႕ခ ့ရသည္။ လံုျခံဳေရး 
တပဖ္ြ ႕ဝငမ္ ားသည္ ေရႊေမာ္ေဓာဘရုား ေတာင္ဘက္မဒု္တြင္ ေနရာယထူားၾကသလို မဂဒလိမ္းရွိ 
ဆုႏၵျပသူမ ား၏ ပငမ္ အကာအရံ အတားအဆီးမွ မတီာ ၇၀၀ - ၈၀၀ ခန္႔ ေဝးေသာ ပ ခူးျမစ္အနီးမွ 
ဆံေတာ္သြင္ ဘုန္းႀကီးေက ာင္း၏ ဆန္႔က ငဘ္ကရ္ွိ ရ စခန္းတစခ္ု တြင္လည္း ေနရာယထူားသည္။ 
လံုျခံဳေရး တပဖ္ြ ႕ဝငမ္ ားသည ္ရ စခန္းုႏွင့္ မလွမ္းမကမ္းရွိ ပန္းလိႈင္ ဘနု္းႀကီးေက ာင္းတြင္လည္း 
ေနရာယထူားေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကသည္။ စစသ္ားမ ားသည္ မဂဒ ိ လမ္းအနီးအနားရွ ိ
ရပက္ြကပ္တဝ္န္းက င္၌ ပံုမွနက္င္းလွည့္ေနေၾကာင္း ေျပာဆိမုႈမ ား ရွိသည္။  

၃၃။ ဧၿပီလ၊ ၈ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ဆုႏၵျပေခါင္းေဆာငမ္ ားသည ္ ေနာက္တစ္ေန႔၌ 
ၿဖိဳခြင္းခရံုုိႏင္ေခ  ရွိေၾကာင္းုွႏင့္ ယခင္ ဆုႏၵျပပြ မ ားအား ၿဖိဳခြင္းခ သ့က သ့ို႔ က ည္အစစ္မ ားအား 
အသံုးျပဳုႏိုင္ေၾကာင္း သတေိပးုိႏႈးေဆာ္ခထံားရသည္။ လမ္းပတိ္ရာတြင ္ သ အိတ္မ ားျဖင့္ 

  

 5 ‘ရပ္ကြက’္ ဟူသည္မွာ ျမန္မာုႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ရွိ ၿမိဳ႕ႀကီး၊ ၿမိဳ႕ငယ္မ ား ေအာက္တြင္ ရွိေသာ အဆင့္ ၄ 
ခုေျမာက္ အုပ္ခ ဳပ္ေရး နယ္ေျမ တစ္ခု ျဖစ္သည္။  
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အကာအရံ ယူထားသည္ သာမက အခ ိဳ ႕ ဆုႏၵျပသူမ ားမွာ လကလ္ုပ္ ဒိငု္းအကာမ ား၊ 
ဆိုငက္ယုွ္ႏင့္ ေဆာက္လပု္ေရးသံုး ဦးထုပမ္ ား က သ့ို႔ အကာအရံ ပစၥည္းမ ားအေပၚ 
အားထားခ ့ၾကသည္။ အခ ိဳ႕မွာမူ ေလာက္လႊ ၊ ေလးခြ၊ မိုလိေုတာ့ မီးေလာင္ဗံုးုွႏင့္ ေလေသနတ္မ ား 
က ့သို႔ လကလ္ုပလ္ကန္ကမ္ ားကိလုည္း မိမကိိုယက္ို ကာကြယမ္ည့္ ပစၥည္းမ ား အျဖစ္ 
ကိုငေ္ဆာငထ္ားၾကသည္။  

၃၄။ ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၄ နာရီတြင္ ဆုႏၵျပသူမ ားသည္ စစ္တပ္မ ား ဝငလ္ာလွ င္ ခုခံဖို႔ 
ျပင္ဆင္မႈမ ားအား စတငခ္ ့ေသာ္လည္း ၎တို႔သည္ ျပငဆ္ငမ္ႈမ ားုွႏင့္ အကာအရံ 
ျပဳလုပ္ျခင္းမ ားအား အၿပီးသတ္ မလပု္ေဆာင္ုႏိုင္ေတာေ့ပ။ လံုျခံဳေရး တပဖ္ ြ႕ဝင္မ ားသည္ 
အနီးအနား ပတ္ဝန္းက င္ေနရာရွိ လမ္းအကာအရံမ ား အားလံုးကို ဝိငုး္ထားလိုက္ၿပီး ဒ႐နု္းျဖင့္ 
ေစာင့္ၾကည့္မႈ ရယူကာ နံနက္ ၅ နာရီ ဝန္းက ငတ္ြင္ လမ္းအကာအရံမ ား အေပၚ 
အေျမႇာက္လကန္ကမ္ ားျဖင့္ စတင္ ပစခ္တေ္လသည္။ လံုျခံဳေရး တပဖ္ြ ႕ဝငမ္ ားသည္ ဒံုးက ည္ 
လကန္က္ႀကးီမ ားုွႏင့္ အေဝးပစ ္အေျမႇာက္မ ားအား အသံုးျပဳပစ္ခတ္၍ လမ္းအကာအရံမ ားအား 
ဖ က္ဆးီပစ္ကာ ရပ္ကြကေ္န လူဦးေရ အလြန္ ထူထပေ္သာ ေနရာအတြင္း လက္နက္ႀကီးမ ား 
ပစခ္တ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာုုိႏင္သည့္ ဆိုးကိ ဳးမ ားကိ ု လံုးဝ ဂ႐ုမျပဳခ ့ေပ။ ဆုႏၵျပသူမ ားုွႏင့္ 
ရပက္ြကေ္န ျပည္သမူ ားသည္ လက္နက္ႀကီး ဗံုးဆံမ ားမွ အစမ ားေၾကာင့္ ထိခိကုဒ္ဏ္ရာ 
ရရွခိ ့ၾကကာ အခ ိဳ႕မာွ ေသေလာက္ေအာင ္ ျပင္းထနစ္ြာ ဒဏ္ရာရခ ့ၾကသည္။ အျဖစအ္ပ က္ 
တစခ္ုတြင္ လံုျခံဳေရး တပဖ္ြ ႕ဝင္မ ားသည္ ဆေံတာ္သြင္ လမး္မထက္၌ ေမာ္ေတာ္ဆိုငက္ယ္ျဖင့္ 
တငေ္ဆာငလ္ာေသာ ဒဏရ္ာ ရရွိၿပီးသား ဆုႏၵျပသူ တစ္ဦးအား ပစသ္တခ္ သ့ည္ဟု ဆိသုည္။   

၃၅။ လံုျခံဳေရး တပဖ္ြ ႕ဝငမ္ ားသည ္ မဂဒိလမ္းုႏွင့္ ဆံေတာ္သြင ္ လမ္းေပၚရွိ ဆုႏၵျပသူမ ား၏ 
အကာအရံမ ားအား ေဖာက္ထြက္လာေနစဥတ္ြင္ ရပ္ကြက္လမ္းၾကားမ ား အတြင္း 
ထြကေ္ျပးေနေသာ ဆုႏၵျပသူမ ားေနာက္ လိုကခ္ ့ကာ လူေနအိမမ္ ားုွႏင့္ ျခံဝင္းမ ား အတြင္း 
လိုကလ္ံရာွေဖြခ ့သည္။ ဆုႏၵျပပြ တြင္ ပါဝင္ျခငး္ မရွသိလို လက္နက္ကိငု္ေဆာငထ္ားျခင္း မရွိသည့္ 
လူတစ္ဦးကိုလည္း ျခံဝင္းတစခ္ု အတြင္း၌ အေၾကာငး္မ ့ ပစသ္တသ္ြားခ သ့ည္။ 
သတင္းရင္းျမစမ္ ား အရ ထိအုသတခ္ံရသ၏ူ အဝတ္အစားသည္ ဆုႏၵျပ ေက ာင္းသားမ ား၏ 
အဝတအ္စားုွႏင့္ ဆင္တူျဖစေ္သာေၾကာင့္ဟု ဆိုၾကသည္။ လံုျခံဳေရး တပဖ္ ြ႕ဝင္မ ားသည္ 
ထိုသူအား သတိေပးျခင္း မရွသိလို ဖမး္ဆီးရန္ ႀကိဳးပမ္းျခငး္ပင္ မရွဘိ  ပစသ္တခ္ ့ျခင္း ျဖစသ္ည္။ 
စစသ္ားမ ားသည္ ထိုသအူား ပစသ္တ္ၿပီးေနာက ္ အိမ္အတြင္းရွိ လူမ ားအား 
အိမ္အျပင္ထြက္လာလွ င ္ ပစ္သတ္မညဟ္ ု ၿခိမ္းေျခာက္ခ သ့ည္။ လံုျခံဳေရး တပဖ္ ြ႕ဝင္မ ားသည္ 
ေသဆံုးသူမ ားုွႏင့္ ဒဏ္ရာရသူမ ားအား (ေဇယ  မုနဘိရုားဟု သိၾကေသာ) ရွင္ေစာပု ဘရုားဝင္း 
အတြင္း စပုံုထားခ ့ၾကသညဟ္ု ဆိုၾကသည္။ သံဃာေတာ္မ ားုွႏင့္ ေဒသခံ က န္းမာေရး 
အဖြ ႕ဝငမ္ ားက စစ္တပ္အာဏာပိုငမ္ ားထံ ခ ဥး္ကပ၍္ ဒဏရ္ာရသမူ ားအား ေဆးကသုခြင့္ေပးဖို႔ 
ခြင့္ေတာင္းခ ့ေသာ္လည္း ဘရုားေစတီဝင္းသို႔ ဝငခ္ြင့္မရခ ့ၾကေပ။  

၃၆။ လံုျခံဳေရး တပဖ္ြ ႕ဝငမ္ ားသည ္ ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔၌ ပ ခူးၿမိဳ႕အတြင္း အနည္းဆံုး လူ ၈၂ 
ဦးအား သတ္ျဖတခ္ ့ေၾကာင္း ဆိၾုကသည္။ လံုျခံဳေရး တပဖ္ြ ႕ဝငမ္ ားသည ္ အကာအရမံ ားအား 
ဖ က္ဆးီျခင္းုွႏင့္ စစ္အာဏာရငွ္ ဆန္႔က ငေ္ရး တက္ႂကြလႈပရ္ွားသူမ ားုွႏင့္ ဆုႏၵျပသမူ ားဟု 
ယူဆရသမူ ားအား လိကု္လဖံမ္းဆီးျခင္းမ ား ေဆာငရ္ြကရ္ာတြင္ အရပသ္ား ထိခိကု္မည္ကို 
မငွ ႔သည့္ နည္းလမ္းအားျဖင့္ ေဆာငရ္ြက္ခ သ့ည္ ျဖစ္ရာ အမနွတ္ကယ္ ေသဆံုးသည့္ 
အေရအတြက္မာွ လြနစ္ြာ ျမင့္မားုႏိုင္ပါသည္။  

၃၇။ အျပည္ျပည္ဆိငု္ရာ စံခ နိ္စုံႏႈန္းအရ ဥပေဒ စိးုမိးုေရး အဖြ ႕ဝင္မ ားသည္ တရားေဘာင္ဝင္မႈ 
ရွိျခင္း၊ အမႈဖြင့္အေရးယူျခင္း၊ လိုအပ္ခ ကအ္ရ လုပေ္ဆာငရ္ျခငး္၊ အခ ိဳးက မႈ ရွိျခင္း၊ 
ခြ ျခားဆကဆ္ံမႈ မရွိျခငး္ုွႏင့္ တာဝန္ခမံႈ ရွိျခင္း အစရွသိည့္ အေျခခမံမူ ားအား မျဖစ္မေန 
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ေလးစားလိုကန္ာရပါမည္။6 ေသေစေလာကေ္သာ အင္အားကို ရည္ရြယ္ခ က္ရွရိွိ အသံုးခ မႈသည္ 
လူ႔အသကက္ိ ု ကယတ္ငရ္န ္ ေရွာင္လႊ ၍ မရသည့္ အေျခအေန၌သာ တရားေဘာငဝ္င္ၿပီး7 
ၿငိမ္းခ မး္စြာ ဆုႏၵျပစုေဝးေနမႈအား လက္နက္မ ားျဖင့္ ပစခ္တုိွ္ႏမ္နင္းျခင္းသည္ တရားဥပေဒုႏွင့္ 
ညီၫႊတ္ျခင္း မရွိေပ။ လံုျခံဳေရး တပဖ္ ြ႕ဝင္မ ားသည္ ပ ခူး၌ လမ္းအကာအရံမ ားအား ဖယရ္ွားၿပီး 
ဆုႏၵျပပြ မ ား ဆကမ္လပု္ုႏိုငရ္န္ ၿဖိဳခြင္းဖို႔ ႀကိဳးပမ္းရာတြင ္ အသံုးခ သည့္ နည္းလမ္းမ ားမွာ 
အင္အားမမွ  အခ ိဳးက မႈ မရွသိလို လေူနထူထပ္ေသာ ေနရာမ ား၌ ေသေၾကဒဏရ္ာရုႏိုင္ေခ  
အလြန္ျမင့္မားေစခ ပ့ါသည္။ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြ ႕ဝင္မ ားသည္ လက္နကမ္ ့ ဆုႏၵျပသူမ ားအား 
လိုကလ္ံဖမ္းဆးီရာတြင္လညး္ ဒဏ္ရာရုုိႏင္ေခ  သို႔မဟတု္ ေသဆံုးုုိႏင္ေခ  ရွမိႈအား ေရွာင္ရာွးရန္ 
သို႔မဟုတ္ ေလွ ာ့ခ ရန္ လိုအပေ္သာ သတိျပဳရမည့္ ေျခလွမး္အဆင့္မ ားကို လိုကန္ာျခင္း မရွိဘ  
လကန္ကမ္ ား အသံုးျပဳ ပစ္ခတ္ခ ပ့ါသည္။ လက္ေတြ႕အေျခအေနတြင္ လံုျခံဳေရး 
တပဖ္ြ ႕ဝငမ္ ားသည္ လူအမ ားထိခိကု္မညက္ိ ု ဂ႐မုျပဳဘ  ရည္ရြယခ္ က္ရွရိွ ိ ခ ိန္ရြယ္ပစ္ခတ္ခ ့ၿပီး 
ရလဒ္အားျဖင့္ အာဏာသမိ္းသည့္ေဖဖဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ တပ္မေတာ္ ေနာက္ပိငု္း 
တစရ္က္အတြငး္ တစေ္နရာတည္းတြင္ ေသဆံုးမႈ အေရအတြက္ အျမင့္ဆံုး ျဖစခ္ ့ပါသည္။  

၃၈။ မိသားစုဝငမ္ ားုွႏင့္ ေဆြမ ိဳးမ ားက ၎တို႔ ခ စ္ျမတုုိ္ႏးရေသာ အိမ္သား၏ ႐ုပအ္ေလာင္းကို 
လိုလားေတာင္းခံလာလွ င္ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြ ႕ဝင္မ ားက ၎တို႔အား ၿခိမ္းေျခာကေ္ျပာဆိမုႈ 
ရွိသညဟ္ု ဆိပုါသည္။ လံုျခံဳေရး တပဖ္ြ ႕ဝငမ္ ားသည ္မသိားစမုွ ႐ပု္အေလာငး္ကို ျပနလ္ိုခ ငလ္ွ င္ 
ေသမႈေသခင္းုႏွင့္ ပတ္သက္၍ လံုျခံဳေရး တပဖ္ြ ႕ဝငမ္ ား တာဝနခ္ံဖို႔ မလိုဘ  
ေက ေအးခြင့္လႊတ္ေၾကာင္း စာရြကေ္ပၚတြင္ အသိအမွတ္ျပဳ လကမ္ွတထ္ိုးဖို႔ ေတာင္းဆိပုါသည္။ 
စည္ပင္သာယာ ဥပေဒအရဟု ဆိုကာ စစတ္ပအ္ရာရွိမ ားသည္ “ေတာ္လနွေ္ရး သူရ ေကာင္းမ ား” 
အျဖစ္ သတမ္တွ္ကာ က ဆံုးသူမ ားအား အစုအေဝးျဖင့္ အသုဘခ ျခင္းကိ ု တားျမစ္ၿပီး ထိုသို႔ 
အသုဘခ သည့္ မိသားစုဝငမ္ ားအား ႐ပုအ္ေလာင္းကိ ု မီးရိႈ႕သျဂႋဳလ္ရန္ုႏွင့္ သီးျခားခြ ၍ 
ေျမခ ျမဳပုံွ္ႏရန ္ ၫႊန္ၾကာခ သ့ည္။ ထိုၫႊန္ၾကားခ က္အား ကြယ္လြန္သ၏ူ မိသားစုဝငမ္ ားက 
မလိကု္နာလွ င ္ စစ္တပ္ အာဏာပိငု္မ ား၏ ၫႊန္ၾကားခ က္ အရ စစသ္ားမ ား ထရပ္ကား 
အျပည့္ျဖင့္ သုႆ ာန္သို႔ ေရာက္လာကာ ျမဳပ္ုႏွံထားသည့္ ႐ုပ္အေလာင္းမ ားအား ျပနလ္ည္ 
တူးေဖာ္ကာ အျခား ေနရာတြင္ ျပနလ္ည္ေျမျမဳပ္ျခင္းမ ား ျပဳသည္ဟု ဆိုၾကသည္။  

 

  

 6 လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မတီ၊ မွတ္ခ က္ ၃၇၊ အပိုဒ္ ၇၈။  
 7 ဥပေဒ စိုးမိုးေရး အရာရွိမ ား အေနျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္မႈုႏွင့္ အင္အားသံုးျခင္း ဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ ား  



A/HRC/48/CRP.2 

23 

 
  



A/HRC/48/CRP.2 

24  

  ၅။ လက္နက္ကုိင္ ခုခံေတာ္လွန္ျခင္းုွႏင့္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡ  

၃၉။ တပမ္ေတာ္သည္ ၿငိမ္းခ မ္းစြာ ဆုႏၵျပေနသမူ ား အေပၚ ေသေစေလာက္ေသာ 
အင္အားသံုးၿဖိဳခြင္းမႈ ဆကလ္က္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အခ ိနမ္ွာပင္ လကန္ကက္ိုင ္ ပဋိပကၡ 
ဒဏ္ခေံနရေသာ ေနရာမ ား၌ အရပ္သားမ ားုွႏင့္ အရပ္ဖက္ အေဆာက္အအံုမ ားအေပၚ 
တပမ္ေတာ္က တိုက႐္ိကု္ ဦးတည ္ တိကု္ခိကု္မႈမ ား စဥဆ္ကမ္ျပတ ္ က  းလြနေ္နခ ့သည္။ 
ျမန္မာုုိႏင္ငံ အေရ႕ွေတာင္ပိငု္းတြင္ ေလေၾကာင္းတိကုခ္ိုကမ္ႈမ ား ရွေိနၿပးီ ထိုသို႔ ေလေၾကာင္းမွ 
ပစခ္တရ္ာတြင္ အရပဖ္က္၊ စစဖ္က္ ပစ္မတွ္ ခြ ျခားျခငး္ မရွဘိ  ပစခ္တ္ တိကုခ္ိကု္ခ က့ာ ၎သည္ 
အျပည္ျပည္ဆိငု္ရာ လသူားခ င္း စာနာေထာက္ထားမႈ ဥပေဒ၏ အေျခခံမမူ ားအား ခ ိဳးေဖာက္ရာ 
ေရာက္ပါသည္။ လြန္ခ ေ့သာ ဆယစ္ုုႏွစ္မ ားစြာက နယ္စပ္ေဒသရွိ တိငု္းရငး္သား လနူည္းစုမ ား 
အေပၚ ဦးတည္တိုကခ္ိုကသ္ည့္ တပ္မေတာ္ စစ္ဆင္ေရးမ ားတြငလ္ည္း အလားတူ ပံုစံမ ားျဖင့္ 
ပစခ္တတ္ိုကခ္ိကု္မႈမ ား ရွိခ ပ့ါသည္။ အျပည္ျပည္ဆိငု္ရာ လသူားခ င္း စာနာေထာကထ္ားမႈ ဥပေဒ 
အရ လက္နက္ကိငု္ ပဋပိကၡုႏွင့္ ဆက္ုႏြယ္ေသာ အဖြ ႕အစည္းတိငု္းသည္ အရပသ္ားုႏွင့္ 
အရပဖ္က္ အေဆာကအ္အံုမ ားအား ေဘးမ ေ့ပးရန္ုွႏင့္ အရပသ္ား အသကဆ္ံုးရံႈးမႈုႏွင့္ အရပ္ဖက္ 
အေဆာက္အအံုမ ား ထိခိကု္ပ ကစ္ီးမႈအား ေရွာငရ္ွားရန္ုႏွင့္ ေလ ာ့က ေစရန္ ျပငဆ္ငမ္ႈမ ား 
အားလံုး ေဆာင္ရြက္ရပါမည။္ အာဏာသမိ္းၿပီးေနာက္ ျမနမ္ာုႏိုင္ငံ အေရ႕ွေတာင္ပိငု္းတြင္ 
ေလေၾကာင္းမ ွ ပစ္ခတတ္ိကု္ခိကု္မႈမ ားေၾကာင့္ လကန္က္ကိငု္ ပဋပိကၡမ ား သိသသိာသာ 
ျမင့္မားလာခ ့သလို ေထာင္ေပါင္းမ ားစြာေသာ ျပည္သူမ ား ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးခ ့ရကာ 
၎တို႔၏ အစာေရစာ ရရွမိႈ၊ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း၊ က န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈုွႏင့္ 
ပညာသင္ၾကားခြင့္၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးုွႏင့္ ယဥေ္က းမႈ ဆိငု္ရာ အခြင့္အေရးမ ား ရရွေိရးတို႔တြင္ 
ဆိုးဝါးစြာ သက္ေရာကမ္ႈရွိခ ပ့ါသည္။ ဆယ္စုွုႏစ္ ၂ ခုေက ာ္ၾကာေအာင္ ျဖစပ္ြားခ ့ေသာ 
ေလေၾကာင္းတိကု္ခိကု္မ ိဳးသည္ ကရင္ျပည္နယ၌္ မတ္လ ၂၇ ရက္၊ တပ္မေတာ္ေန႔တြင္ ပစခ္တမ္ႈ 
ရွိခ က့ာ ထိုေန႔သည္ ုုိႏင္ငံအဝမွ္းရွိ ျပည္နယ္ုွႏင့္ တိုင္းမ ား၌ ဆုႏၵျပသူ ေသဆံုးမႈ အေရအတြက္ 
အျမင့္ဆံုး ရွခိ ့ေသာ ေန႔လည္း ျဖစပ္ါသည္။ ထိအုျဖစ္အပ ကမ္ ားုွႏင့္ ဆကစ္ပေ္သာ 
အခ က္အလကမ္ ားသည ္ ကရင္ျပည္နယ ္ အတြင္း ကရင္တိငု္းရင္းသား လူမ ိဳးစု၏ 
အေျခအေနအား ပိုမိ ု စံုစမ္းေလ့လာဖို႔ ျမန္မာုုိႏင္င ံ ဆိုငရ္ာ သီးျခားလြတလ္ပ္ေသာ 
အျပည္ျပည္ဆိငု္ရာ အခ ကအ္လက္ ရွာေဖြေရး လုပင္န္းအဖြ ႕ (IIMM) ၏ အၾကံျပဳခ က္ အေပၚ 
ပံ့ပိုးေပးုုိႏင္ပါသည္။8 

 က။ ျမန္မာုုိႏင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရိွ ေလေၾကာင္းတုိက္ခုိက္မႈမ ား  

၄၀။ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ခ႐ိုင္ အတြင္းရွိ ကရင္ အမ ိဳးသား အစည္းအရံုး (KNU) ၏ 
လကန္ကက္ိုင္ တပ္ျဖစ္ေသာ ကရင္ အမ ိဳးသား လြတေ္ျမာက္ေရး တပမ္ေတာ္ (KNLA) တပမ္ ၅ 
က တပမ္ေတာ္၏ သီးမထူာ စခန္းအား တိကုခ္ိုကသ္ိမ္းပိ္ုက္ခရံၿပီးေနာက္တြင ္တပ္မေတာ္သည္ 
ေလတပ္အင္အား အသံုးခ မႈမ ား ရွိလာသည္။ (ကရင္ျပည္နယ)္၊ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ၊္ ေဒပူုုိႏ ေဒသအား 
ပစမ္ွတထ္ား တိုကခ္ိုကခ္ ့ကာ ပထမ အႀကမိ္ ေလေၾကာင္း တိုက္ခိကု္မႈမ ားအား မတ္လ၊ ၂၇ 
ရကေ္န႔၊ ည ၇ နာရီဝန္းက င္တြင္ စတငခ္ ့ၿပီး နာရီေပါင္းမ ားစြာ ၾကာေအာင္ ေလေၾကာင္းမွ 
ပစခ္တခ္ ့ကာ ေနာက္တစေ္န႔တြငလ္ည္း ထိေုနရာ၌ ေလေၾကာင္းမွ တိုကခ္ိုကမ္ႈ ႀကိမဖ္နမ္ ားစြာ 
ရွိခ သ့ည္။ ေလေၾကာငး္တိကု္ခိကု္မႈ ၂ ႀကမိတ္ြင္ (KNU/ KNLA) ေဒသုၲႏရ ဌာနခ ဳပ္ စခန္း 
အေဆာက္အအံုမ ားအား ထခိိုကေ္စခ ့ေသာ္လည္း အျခား ေလေၾကာင္း တိုက္ခိကု္မႈမ ားသည ္

  

 8 ျမန္မာုုိႏင္ငံ ဆိငု္ရာ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိငု္ရာ အခ ကအ္လက္ ရွာေဖြေရး 
လုပင္န္းအဖြ ႕ (IIMM) ၏ အေသးစိတ္ ေတြ႕ရိွခ က္, A/HRC/42/CRP.5, အပုိဒ္ ၂၁ - ၂၂။ 
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ဌာနခ ဳပ္ စခန္း အနီးတြင္ မရွသိည့္ ေနအိမမ္ ား အပါအဝင္ အရပဖ္က္ အေဆာကအ္အံုမ ားစြာကို 
ထိခိကု္ပ က္စီးေစခ ပ့ါသည္။ မတ္လ ၂၇ ရကေ္န႔တြင္ ေရာွငတ္ိမ္းခ ့ၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔၌ အိမ္ျပန္ 
ထမင္းခ က္စားေသာ အရပ္သား တစဥ္ီး အပါအဝင္ မတလ္ ၂၈ ရက္ေန႔၊ ေဒပုုိူႏ ေဒသတြင္ 
ေလေၾကာင္းမွ တိုကခ္ိုကမ္ႈမ ားေၾကာင့္ အရပသ္ား ၄ ဦး ေသဆံုးခ ့ပါသည။္ အနည္းဆံုး လူ ၁၁ 
ဦးခန္႔ ဒဏ္ရာရခ သ့ည္။ ေဒပူုုိႏသည္ ထိုေဒသ၌ စာသငေ္က ာင္း ရွိသည့္ ေနရာျဖစက္ာ 
ပတဝ္န္းက င ္ ေဒသမွ ေက ာင္းသားမ ားက ထိုရြာ၌ လာေနကာ ပညာသင္ၾကားရသည့္ 
ေနရာလညး္ ျဖစ္သည္။ ထိုေက ာင္းသားမ ား အားလံုးသည ္ ေလေၾကာငး္ တိုကခ္ိုကမ္ႈေၾကာင္း 
ထြကေ္ျပးတမိ္းေရွာင္သြားၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ေဒပုုိူႏ ရြာရွိ အထကတ္န္း ေက ာင္း အမတွ္ (၁) 
မွာလည္း ေလေၾကာငး္ တိုကခ္ိုကမ္ႈေၾကာင့္ ဆိုးဆိုးရြားရြား ပ က္ဆးီခ သ့ည။္ ၎သည္ ၂၀၁၇ 
ခုုႏွစ္တြင္ အသစ္ေဆာကထ္ားေသာ စာသငေ္က ာင္း ျဖစ္ကာ (KNU/ KNLA) စခန္းမွ မနိစ ္၃၀ 
ခန္႔ လမ္းေလ ွာက္သြားရသည့္ အကြာအေဝးတြင္ ရွိသည္။ အင္တာဗ  း ေျဖၾကားသူ၏ 
ေျပာၾကားခ က ္ အရ ထိုအေဆာကအ္အံုသည္ “စာသငေ္က ာငး္ ျဖစ္တယဆ္ိုတာ 
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမငုုိ္ႏင္ၿပီး သူတို႔ အေနန ႔ အ ဒီေနရာမွာ စာသင္ေက ာင္း ရွတိယဆ္ိတုာ 
သိကိသုိရမယ”္ဟု ဆိုခ သ့ည။္ (စာသငေ္က ာင္း ထိခိကု္မႈ ဆိုငရ္ာ ၿဂိဳလ္တ ု ဓာတ္ပံုအား 
ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။)  

၄၁။ မတလ္ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ေပၚကာဒါ၊ ေလးသာခိုုႏွင့္ ဟိုေက ေက းရြာမ ား၊ မတလ္ ၂၉ 
ရကေ္န႔တြင ္ထိထုီးပါခိုွုႏင့္ လာထိုးပိုး ေက းရြာမ ား၊ မတလ္ ၃၀ ရကေ္န႔တြင ္မယေ္ကာ္ေလာုႏွင့္ 
ေခါပိုးၾကည္ ေက းရြာမ ား အပါအဝင္ အျခားေနရာမ ားအား ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း ေလေၾကာင္း 
တိုကခ္ိုကမ္ႈမ ား  ရွိခ ပ့ါသည္။  မတလ္ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ (ပ ခးူတိုင္း) ေညာငေ္လးပင္ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ 
ေရႊတြင္းတစခ္ကုို ပစမ္ွတထ္ား၍ ေလေၾကာင္းမွ တိကုခ္ိကု္ခ ပ့ါသည္။ ထိုတိကု္ခိကု္မႈေၾကာင့္ 
အနည္းဆံုး အရပသ္ား ၁၂ ဥးီ ေသဆံုးခ ့ကာ ကေလးငယ္ အပါအဝင္ ၁၇ ဦး ဒဏ္ရာရခ ၿ့ပီး 
လာထိပုိုး ေက းရြာရွ ိ ေဒၚခိထု အမတွ္ ၃ အထကတ္န္းေက ာင္းလည္း ပ က္စီးခ သ့ည္။ ထိုသို႔ 
ေလေၾကာင္းမ ွ တိုကခ္ိကု္မႈမ ားသည ္ ထိုေက းရြာမ ားအတြင္းရွိ စပါးက ီမ ားုွႏင့္ 
စိုကပ္ ိဳးေမြးျမ ေရးသံုး ကရိိယာမ ား အပါအဝင ္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း လပု္ငန္းမ ားကိုလည္း 
ပ က္စီးထခိိုကမ္ႈ ရွိခ သ့ည္။  

၄၂။ ထိုသို႔ ေလေၾကာင္းတိကု္ခိကု္မႈမ ားအား ညအခ ိနတ္ြငလ္ည္း ျပဳလပုရ္ာ ရြာသားမ ားမွာ 
ခကခ္ကခ္ ခ  ထြကေ္ျပးခ ရ့သည္။ အင္တာဗ  း ေျဖၾကားမႈ တစခ္ုတြင္ သုွူႏင့္ ကေလးငယ္မ ား 
ပါဝငေ္သာ မသိားစတုို႔သည္ ေဒပူုုိႏ ရြာမွ ထြက္ေျပးခ ့ရၿပီးေနာက္ ၂ ရကတ္ိုငတ္ိုင္ ေတာထ တြင္ 
အကာအရံ မရွဘိ  ခိလုံႈခ ့ရေၾကာငး္ ေျပာျပသည္။ ရြာသားမ ားသည္ အလ င္စလို 
ထြကေ္ျပးတမိ္းေရွာင္ခ ရ့ၿပီး ၎တို႔ုႏွင့္ အတူ ရကိၡာပစၥည္းမ ား ယေူဆာင္ုုိႏင္ျခင္း မရွခိ ့ေပ။ 
အခ ိဳ႕ရြာသားမ ားသည္ ရက္ေပါင္းမ ားစြာ အစားမစားဘ  ေနခ့ ရသလို အခ ိဳ႕မာွ ပတဝ္န္းက င္ ရြာမွ 
ဆန္အနည္းငယ္ကို ဝယယ္ူခ က္စားခ ့ရသည။္ ဒဏ္ရာရရွိေနေသာ ရြာသားမ ားမွာ ေဆးကုသမႈ 
ရရွရိန္ ခကခ္ ၾကသည။္ မိသားစုမ ား တိမ္းေရွာငေ္နရၿပီး စာသငေ္က ာင္းမ ားလည္း 
ပ က္စီးသြားေသာေၾကာင့္ ကေလးငယ္မ ားသည္ ပညာသငခ္ြင့္ ဆံုးရံႈးေနသည္ဟ ု အင္တာဗ  း 
ေျဖၾကားသူက ေျပာခ သ့ည္။ အစီရငခ္ံစာမ ား အရ ဒုကၡသည္ စခန္းအား ေလေၾကာင္းျဖင့္ 
ဗံုးႀက တိုက္ခိကုမ္ည္ ဟေူသာ ထငေ္ၾကးေပး ေျပာဆိသုမံ ားေၾကာင့္ အိသူထ ဒုကၡသည္ စခန္းမွ 
ေနရပစ္ြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာငရ္သ ူ (IDPs) ၃,၀၀၀ ခန္႔ုွႏင့္ အနီးအနား ရြာမွ ရြာသူရြာသားမ ားသည္ 
ထိုင္းုုိႏင္ငံတြင ္ သြားေရာက ္ ခိုလံႈရန္ နယ္စပ္သို႔ ထြက္ခြာသြားၾကေသာ္လည္း နယ္စပ္ 
ျဖတ္ေက ာ္ခြင့္ မရသျဖင့္ ျမန္မာုု္ိႏင္ငံသို႔ ျပနလ္ာခ့ ရသည္။  

၄၃။ ေနာက္ပိငု္းလမ ားတြင္ ေလေၾကာင္းတိကု္ခိကု္မႈမ ား ပိုမိ ု ရွိလာခ ့သည။္ ဧၿပီလတြင္ 
တပမ္ေတာ္ စစစ္ခန္းမွ (IDPs) မ ား အတြက္ စားနပ္ရကိၡာ၊ အေထာက္အပံ ့သယယ္လူာေသာ 
ေလမွ ားအား ပစခ္တသ္ညဟ္ု ဆိသုည္။ ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ (KNLA) သည္ စစတ္ပ ္
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စခန္းအား သမိ္းဆည္းရမခိ သ့ည္။ စခန္း သိမ္းပိုက္ၿပီးေနာက္ ရက္မ ားတြင္ တပမ္ေတာ္သည္ 
ေလေၾကာင္းမွ တိုကခ္ိုကမ္ႈမ ားအား ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယရ္ွိ ေနရာအေတာ္မ ားမ ားတြင္ လပု္ေဆာင္ခ ရ့ာ 
(KNU/KNLA) အေဆာက္အအံုမ ား မရွိသည့္ ေနရာမ ားုွႏင့္ (KNU) ဌာနခ ဳပမ္ွ နာရမီ ားစြာ 
ေလွ ာက္ေလာက္ေအာင္ ကြာေဝးသည့္ ေနရာမွ ေက းရြာမ ားပါ ပစ္ခတ္တိကု္ခိကု္ျခင္း ခရံသည္။ 
ထိုသို႔ တိုကခ္ိကု္မႈမ ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ရသူမ ား ပိမုို မ ားျပားလာသည္။ 
အရပသ္ားမ ားသည္ ပနု္းေအာင္းေနၾကၿပီး ျဖစရ္ာ တိုကခ္ိကု္မႈမ ားေၾကာင့္ ဒဏရ္ာရမႈ မရွိေပ။ 
တပမ္ေတာ္ ေလယာဥမ္ ားသည္ ထိေုနရာ၌ ဆကလ္က္ ပ ဝံ ေနခ ့ၿပးီ (IDP) မ ားအား 
အေၾကာက္တရား စိုးမိုးခ က့ာ ေလေၾကာင္းပစခ္တမ္ႈမ ား ျပနလ္ည္ လုပေ္ဆာင္လာမညက္ို 
ေၾကာက္ရြ႕ံေသာေၾကာင့္ ၎တို႔သည္ ေနရပ္ရြာ  မျပနရ္ ၾကေပ။ ထိသုို႔တိုက္ခိကု္မႈမ ား၏ 
သကေ္ရာကမ္ႈ အျဖစ္ ဆယစ္ုွုႏစ္ တစခ္နုီးပါးၾကာေအာင ္ ၿငိ္မ္းခ မ္းစြာ ေနခ ရ့ေသာ အရပသ္ား 
လူထု အၾကားတြင္ လူမႈ-စတိပ္ိုင္းဆိုငရ္ာ ထခိိုကမ္ႈမ ား သသိိသာသာ ရွိခ ပ့ါသည္။  
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ျမန္မာုႏိုင္ငံ ေျမပံု - တပ္မေတာ္ုႏွင့္ 
တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ 
အဖြ ႕အစည္းမ ားၾကား လက္နက္ကိုင္ 
ပဋိပကၡမ ား ုႏွင့္ 
အသစ္ဖြ ႕စည္းထားေသာ 
လက္နက္ကိုင္ ခုခံေတာ္လွန္ေရး 
အဖြ ႕မ ားုႏွင့္ တပ္မေတာ္ၾကား 
ထိေတြ႕မႈမ ား  
 
 The Armed Conflict Location & 
Event Data Project မွ ေဒတာ 
ရင္းျမစ္ ျဖစ္သည္။ အင္တာနက္ 
စာမ က္ုႏွာ acleddata.com တြင္ 
ၾကည့္ပါ။   

 ခ။ တုိင္ၾကားသည့္ အျဖစ္အပ က္မ ား ပထဝီအေနအထားအရ ျပန္႔ုံွႏ႔မႈ   

၄၄။ အာဏာမသမိ္းမီ ယခငက္တည္းက ျမနမ္ာုုိႏင္ငံအတြင္း လကန္ကက္ိုင ္ အၾကမ္းဖက ္
သတ္ျဖတ္မႈမ ားသည္ နယစ္ပေ္ဒသ တေလွ ာကတ္ြင္ အဓိက ျဖစ္ပြားေနခ ့သည္။ 
အာဏာသိမ္းၿပးီေနာက္ပိငု္း ျမန္မာုုိႏင္ငံ၏ ျပည္နယုွ္ႏင့္ တိငု္းေဒသႀကီးမ ား၌ တပမ္ေတာ္ုွႏင့္ 
တိုင္းရင္းသား လကန္ကက္ိုင္ အဖြ ႕အစည္းမ ား အၾကား လကန္က္ကိငု္ ပဋပိကၡမ ား 
ျဖစ္ပြားလာသလို တပ္မေတာ္ုွႏင့္ အသစ္ဖြ ႕စည္းလိုကသ္ည့္ ခုခေံတာ္လနွ္ေရး တပ္ဖြ ႕မ ား အၾကား 
ထိပတ္ိုကေ္တြ႕မႈမ ားလည္း တိးုပြားလာသည္။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေျမပံုသည္ ဇလူိုငလ္ ၁၅ ရက္ေန႔ 
အထိ တပ္မေတာ္ုႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လကန္ကက္ိုင္ အဖ ြ႕အစည္းမ ား အၾကား ျဖစပ္ြားသည့္ 
လကန္ကက္ိုင ္ ပဋိပကၡမ ား (အနီေရာင္ျဖင့္ ျပ) ုွႏင့္ အသစဖ္ြ ႕စည္းထားေသာ ခုခေံတာ္လွနေ္ရး 
အဖြ ႕မ ားုွႏင့္ တပ္မေတာ္ အၾကား ထိေတြ႕မႈမ ား (အျပာေရာင္ျဖင့္ ျပ) အား ေတြ႕ုုိႏင္ပါသည္။  
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 VI. နိဂုံး 

၄၅။ ဤစာတမ္းတြင ္ အေသးစတိ္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပသက သ့ို႔ပင္ လံုျခံဳေရး တပ္ဖ ြ႕ဝင္မ ားသည္ 
စစတ္ပ္ အပုခ္ ဳပ္ေရးအား ဆန္႔က င္ေသာ ၿငမိ္းခ မ္းစြာ ဆုႏၵျပသည့္ ပုဂၢိဳလမ္ ားအား ပစ္မတွထ္ား၍ 
ေသေစေလာက္ေသာ အင္အားသံုး ၿဖိဳခြင္းမႈမ ားအား ပိုတိုး လုပေ္ဆာငေ္နပါသည္။ 
တစခ္ နိ္တညး္မာွပင္ တိုင္းရငး္သား လူမ ိဳးစမု ား အေပၚ ကာလၾကာရွည ္ ဖိုႏွိပ္ေနခ ေ့သာ 
ေနရာမ ား၌ လကန္ကက္ိုငတ္ိကုပ္ြ မ ား အရွိန္အဟုန္ျပင္းျပင္းျဖင့္ ျပန္လည္ ျဖစ္ပြားလာသလို 
တပမ္ေတာ္သည္ စစ္တပ္ အုပ္ခ ဳပ္ေရးအား ဆန္႔က ငေ္သာ လက္နက္ကိငု္ 
ခုခေံတာ္လနွ္မႈမ ားအား တံု႔ျပနတ္ိုကခ္ိုက္ျခင္းုႏွင့္ အတိုက္အခမံ ားအား ဖိုႏွိပ္ုိွႏမ္နငး္ရန ္
ႀကိဳးပမ္းမႈမ ားေၾကာင့္ ျမနမ္ာုႏိုငင္ံ၏ ေနရာအုံွႏ႔အျပား၌ အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္မႈ ပံုစံသစမ္ ား ပိုမိ ု
ျဖစ္ပြားလာသည္။ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္တြင္ တပ္မေတာ္သည ္ ျမန္မာုုိႏင္ငံတဝွမ္း 
အျပည္ျပည္ဆိငု္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒုွႏင့္ အျပည္ျပည္ဆိငု္ရာ လူသားခ င္း 
စာနာေထာကထ္ားမႈ ဥပေဒ လိကု္နာထိန္းသိမ္းရနုွ္ႏင္ ့ အထူးသျဖင့္ လူပုဂၢိဳလတ္စဥ္ီး၏ 
အသကရ္ွငသ္နခ္ြင့္၊ လြတလ္ပခ္ြင့္ုွႏင့္ လံုျခံဳမႈရွိခြင့္တို႔အား ကာကြယေ္စာင့္ေရာွက္ရန္ 
လြနလ္ြနက္  းက  း ဥပကၡာျပဳသည့္ အမူအက င့္မ ားအား ျပသေနဆ  ျဖစေ္ၾကာငး္ ရငွ္းလင္းစြာ 
ေတြ႕ျမငုုိ္ႏင္ပါသည္။  

    


